Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

2012-09-10

Sida

1

Kommunhuset, kl. 13.30 – 16.45
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S), ordf
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson
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Ej tjänstgörande ersättare:
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP), §§ 134 a) – d)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Lars Wästberg, produktionschef, §§ 134 - 143
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Jörgen Wallin, tf samhällsbyggnadschef
Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg
Björn Svensson, utvecklingsledare, §§ 134 - 140
Maria Pålsson, tf informationsansvarig, §§ 134 - 142
Sofie Johansson, trainee, §§ 134 - 142
Lena Hansson, rektor, Svalöfs gymnasium, § 134 a) – d)
Magnus Öhrström, VD, Ring Knutstorp, § 134 a)
Bo Gripsten, VD, AB SvalövsLokaler, §§ 134 a) – b)
Nils-Ingvar Ekholm, förvaltningschef, AB SvalövsLokaler, §§ 134 a) – b)
Leif Arnsby, arkitekt, Magasin A, §§ 134 a) – b)
Annette Sergel, arkitekt, Magasin A, §§ 134 a) – b)
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§ 134

Information
a) VD Magnus Öhrström, Ring Knutstorp, informerar om verksamheten vid
företaget.
b) Produktionschef Lars Wästberg, VD Bo Gripsten och förvaltningschef NilsIngvar Ekholm, samt arkitekterna Leif Arnsby och Annette Sergel, Magasin A,
informerar om planering av idrottshall och matsal i Svalöv (Dnr 370-2012).
c) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant samt utvecklingsledare
Anna Fritzheimer informerar om LOV.
d) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om NSVAs övertagande av VAdebiteringen.
e) Sofie Johansson, trainee, presenterar sig.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 135

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet, 2012-08-27
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, 2012-08-29
Protokoll från välfärdsutskottet, 2012-08-28
Protokoll från gymnasieutskottet, 2012-08-22
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 848-2012

Resultatenhet för exploateringsfastigheter m fl fastigheter
Sammanfattning
Sedan lång tid har vi en princip i Svalövs kommun att tomtpriser ska sättas på
sådant sätt att skattemedel ej nyttjas i samband med exploatering, för att etablera
nya tomter. Det pris som köparen betalar för sin tomt ska täcka samtliga kostnader
för markförvärv, planarbete, entreprendarbete m.m. Hittills har det dock icke säkert
gått att leda till bevis att skattemedel ej nyttjats som extra tillskott vid
exploateringar. Detta förslag syftar till att i framtiden få kontroll så att man, över en
längre period av år, kan konstatera huruvida ambitionen, att verksamheten ska vara
självfinansierande, uppfylls. Avsikten är att fastigheternas resultat ska jämnas ut
över en längre tid istället för som nu varje enskilt år. Det innebär ett system
liknande det kommunen har för Svalöfs gymnasium, VA verksamheten samt de
egna enheterna inom grundskola, förskola samt vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 § 201 om exploateringspolicy för
Svalövs kommun. De fastigheter som omfattas av exploateringspolicyn ska ingå i
resultatenheten.
Även andra fastigheter kan ingå efter särskilt beslut. Det är lämpligt att kommunen
redan vid inköpsbeslutet även behandlar om en viss fastighet ska ingå i
resultatenheten. Det blir då ett enkelt och tydligt förfarande. Ett sådant beslut kan
även ske i samband med beslut kring ekonomiska rapporter och bokslut.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-08-27, § 33, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: En resultatenhet för fastigheter skapas
fr.o.m. bokslut 2012. Överskott och underskott hanteras enligt kommunens
regelverk för detta. Alla nu pågående och framtida exploateringsfastigheter ingår i
resultatenheten. Andra fastigheter kan ingå om kommunstyrelsen fattar särskilt
beslut om detta vid inköpstillfället eller vid beslut om kompletteringsbudget,
månatlig uppföljning, delårsbokslut eller årsbokslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-08-27, § 33
Förslagsskrivelse från ordförande i ekonomi- och personalutskottet,
daterad 2012-08-15
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Torbjörn Ekelunds (FP), Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S),
Olof Röstins (M), Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut
Justerandes sign
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i kommunfullmäktige: En resultatenhet för fastigheter skapas fr.o.m. bokslut 2012.
Överskott och underskott hanteras enligt kommunens regelverk för detta. Alla nu
pågående och framtida exploateringsfastigheter ingår i resultatenheten. Andra
fastigheter kan ingå om kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om detta vid
inköpstillfället eller vid beslut om kompletteringsbudget, månatlig uppföljning,
delårsbokslut eller årsbokslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

En resultatenhet för fastigheter skapas fr.o.m. bokslut 2012. Överskott och
underskott hanteras enligt kommunens regelverk för detta.

•

Alla nu pågående och framtida exploateringsfastigheter ingår i
resultatenheten.

•

Andra fastigheter kan ingå om kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om
detta vid inköpstillfället eller vid beslut om kompletteringsbudget, månatlig
uppföljning, delårsbokslut eller årsbokslut.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr 496-2011

Järnvägsnätet i Skåne, Södra godsstråket
Sammanfattning
När Hallandsåstunneln är igång ökar behovet av transportkapacitet
söderöver via Söderåsbanan, Lommabanan och Trelleborgsbanan. Denna
sträckning från Ängelholm i norr till Trelleborg i söder går under det
samlade namnet ”godsstråket genom Skåne”.
Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser möjligheterna att
stråket i framtiden ska ha en viktig roll för både persontransporter och
godstransporter men de ser även problem avseende ökade
bullerstörningar m m.
Det finns redan nu behov av åtgärder längs sträckan men regeringen har
inte med detta i den långsiktiga RTI-planen fram till 2021.
Sedan maj 2011 har ett samarbete etablerats mellan kommunerna Bjuv,
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Malmö, Svalöv, Trelleborg, Vellinge, Åstorp
och Ängelholm.
Ambitionen är att om sju kommuner gemensamt kan vara intressenter
och lyfta denna fråga, utefter respektive kommuns enskilda behov, är
förutsättningarna större att sträckningen Ängelholm-Trelleborg via
godsstråket kan komma med i revideringen av regeringens
infrastrukturplan.
Ett förslag till slutdokument Godsstråket genom Skåne - för både
persontrafik och godstrafik, föreligger. Till slutdokumentet hör också två
bilagor, Banbeskrivning Godsstråket genom Skåne och
Befolkningsutveckling längst Godsstråket genom Skåne.
Kommunförvaltningen anser att förslaget till Slutdokument Godsstråket
genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik med bilagor är väl
genomarbetat och på ett bra sätt beskriver de förutsättningar och behov
som finns längst sträckan.
Det bör dock framgå i slutdokumentet, inte enbart i bilagan, att det redan
1997 beslutades om att Söderåsbanan from 1999 skall trafikeras av
persontåg, en åtgärd som inte finns med i den nuvarande RTI-planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-29
Förslag till slutdokument, daterat 2012-06-13, med missiv daterat 2012-07-27
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Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M),
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Det ska framgå av
slutdokumentet, att det redan 1997 beslutades om att Söderåsbanan from
1999 skall trafikeras av persontåg. Delen om buller måste revideras.
Föreliggande förslag till ”Slutdokument – Godstråk genom Skåne”
daterat 2012-06-13, noteras. Kommunstyrelsens ordförande delegeras
fatta beslut om godkännande av eventuella mindre justeringar i
dokumentet.
Christer Laurell (C): Ny tillkommande punkt 2): Det bör tydligt framgå av
slutdokumentet att persontågstrafiken förväntas starta samtidigt som
Hallandsåstunneln öppnas för trafik. Det är en förutsättning för allmänhetens
acceptans för en ökad godstrafik på banan. Samordningen mellan Trafikverket och
Region Skåne är här en absolut nödvändighet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Laurells yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Det ska framgå av slutdokumentet, att det redan 1997 beslutades
om att Söderåsbanan from 1999 skall trafikeras av persontåg.

•

Det bör tydligt framgå av slutdokumentet att persontågstrafiken förväntas
starta samtidigt som Hallandsåstunneln öppnas för trafik. Det är en
förutsättning för allmänhetens acceptans för en ökad godstrafik på banan.
Samordningen mellan Trafikverket och Region Skåne är här en absolut
nödvändighet.

•

Delen om buller måste revideras.

•

Föreliggande förslag till ”Slutdokument – Godstråk genom
Skåne” daterat 2012-06-13, noteras.

•

Kommunstyrelsens ordförande delegeras fatta beslut om
godkännande av eventuella mindre justeringar i dokumentet.

Expediering:
Samtliga samarbetskommuner
Kommunförvaltningen (FKLT, JWN)
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Dnr 866-2012

Uppräkning av ersättningsbeloppen till utförare i LOV
Sammanfattning
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem
inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. I samband därmed beslutades även att
utförarna inklusive Svalövs kommuns hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt
särskild bestämd timtaxa.
Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättningsbeloppet ska räknas om från och
med den 1 april varje år alternativt när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
2009 tog SKL tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta fram ett index som är
ämnat att användas vid upphandling av verksamhet. Förvaltningen utreder om detta
index skulle kunna vara möjligt att använda för uppräkning av ersättningsnivåerna i
LOV. Eventuellt beslutsunderlag kommer att presenteras för kommunfullmäktige i
samband med övergripande översyn av förfrågningsunderlaget i november eller
december 2012.
I avvaktan på ett eventuellt ställningstagande avseende tillämpning av
omsorgsprisindex behöver beslut fattas avseende uppräkning av
ersättningsbeloppen för år 2012.
Nuvarande ersättningsbelopp är 282 kr exkl. moms för serviceinsatser och 370 kr
exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Enligt fackförbundet Kommunals nya löneavtal ska löneökningen för år 2012 vara
3 %. Omsorgsprisindex är 3% för år 2012.
Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att ersättningsnivåerna i LOV i
den del som avser löner ska räknas upp med 3%. Den del som avser övriga
kostnader räknas inte upp. De nya ersättningsnivåerna skulle då, efter avrundning
enligt gängse avrundningsregler, bli 290 kr exkl. moms för serviceinsatser och 380
kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C), Torbjörn
Ekelunds (FP) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 april 2012 vara
290 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med
den 1 april 2012 vara 380 kr exkl. moms.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 april 2012
vara 290 kr exkl. moms.

•

Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den
1 april 2012 vara 380 kr exkl. moms.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AFFR, JBN, MEKN)
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Dnr 534-2011

Fastställande av elevpeng, prislista och bidragsbelopp för Svalövs
gymnasiums program från 1 oktober 2012
Sammanfattning
Enligt Skollagen 16 kap §§ 50 och 53 ska bidrag till fristående skolor och andra
kommuner beräknas på samma grunder som kommunen använder för den egna
verksamheten.
Kommunstyrelsen fastställde priserna för Svalövs gymnasium första gången
2011-06-07, § 122. Inför att Svalövs kommun skulle bli huvudman för Svalöfs
gymnasium gjordes en grundlig översyn av kostnader på Svalöfs gymnasium.
Nästa beslut fattades i kommunstyrelsen 2011-12-19, § 216.
För en elev som läser ett gymnasieprogram hos annan kommunal huvudman ersätts
huvudmannen motsvarande dennes budgeterade självkostnader, interkommunal
ersättning. För en elev som studerar hos en fristående gymnasieskola utgår bidrag
beräknat utifrån budgeterade kostnader uppdelat på undervisning, lärverktyg,
elevhälsa, måltider, lokalkostnader, administration samt mervärdesskatt.
För en elev som läser ett gymnasieprogram, som den egna gymnasieskolan inte
erbjuder, hos en fristående huvudman utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista.
Flertalet kommuner i Skåne har redan i beslut december 2011 räknat med
lönekostnadsökningar. Den gemensamma prislista som kommunerna i Skåne
NordVäst tidigare hade finns inte längre.
Enligt gällande lag är det möjligt att förändra programkostnader om faktisk
kostnadsbild förändras.
Bidragsbeloppen samt den interkommunala ersättningen innefattar gymnasieskola
om 3500 poäng (3 år) och inrymmer både de nya gymnasieprogrammen och de
tidigare programmen.
Svalöfs gymnasium har ökade kostnader för vatten, el, hyra och arrende utöver
budgeterade kostnader. Denna kostnad är 514 000 kr.
Löneavtal med lärarförbunden är ännu inte klara, men för alla annan kommunal
verksamhet har Svalövs kommun budgeterat för löneökningar om 2,5 %.
Kommunals avtal innebär ökade lönekostnader med 3 %. I beslutet som fattades i
kommunstyrelsen 2011-12-19 borde lönekostnadsökningar ha ingått. Eftersom
detta inte gjordes har förvaltningen förslag om 8 % ökning av personalkostnader
för årets 3 sista månader.
Inför den nya gymnasieskolan, GY–11, var instruktionerna från Skolverket att
priset för Naturbruksprogrammet skulle vara ett och samma oavsett vilken
inriktning skolan har. Under våren 2012 kom nya instruktioner som innebar att
priset för programmet ska delas upp enligt inriktning. Förvaltningen föreslår en
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uppdelning i pris för Naturbruksprogrammet inriktning Djur respektive Lantbruk.
Detta innebär ingen förändring i kostnad.
Beslutsunderlag
Ytterligare reviderad bilaga, daterad 2012-09-10
Reviderad bilaga, daterad 2012-09-07
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-27
Yrkande
Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S) och Krister Olsson (S): Föreliggande
programprislista för Svalöfs gymnasium samt bidragsbelopp till fristående skolor
från 1 oktober 2012 fastställes enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande programprislista för Svalöfs gymnasium samt bidragsbelopp
till fristående skolor från 1 oktober 2012 fastställes enligt bilaga till
tjänsteskrivelsen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AFFR, JBN, JELD, LAHN)
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Dnr 854-2012

Satsning på fritidsverksamhet för barn och ungdom
Sammanfattning
Kommunen driver ingen egen verksamhet för barn och ungdomar, utan det är
föreningarna som svarar för detta. Det är då framför allt i den ordinarie
föreningsverksamheten som barnen kan delta. På sportlovet arrangerar en del
föreningar extra aktiviteter utan att få någon ersättning för detta. Under skolornas
höstlov har något motsvarande hittills inte organiserats. Tendensen är att fler och
fler barn och ungdomar är hemma på höstlovet och det har funnits ganska lite
aktiviteter att delta i. Det finns således ett uppdämt behov av aktiviteter på
höstlovet. Ett sätt att möta detta kan vara att försöka engagera föreningarna att
starta aktiviteter dagtid under lovet.
En del av de kommunala anläggningar som används för barn och ungdomsverksamhet är också i behov av extraordinärt underhåll för att inte drabbas av
fuktskador. Det är främst en del dusch/våtrum på idrottsplatserna som skulle behöva åtgärdas.
Förutsättningarna för spontanidrott utanför de ordinarie idrottsplatserna är tämligen
begränsade i kommunen. För främst de barn som inte är engagerade i
föreningsverksamhet är det viktigt att denna möjlighet finns. Detta är en angelägen
fråga att belysa, dock krävs det en hel del förarbete för att kunna göra rätt
bedömningar om behov och utformning.
Det finns tre motionsslingor i kommunen som används av såväl barn, ungdomar
som vuxna för spontanidrott. Motionsslingan i Svalöv är i behov av upprustning av
flisunderlaget. Idag är det av mycket dålig kvalitet med risk för skador på dem som
motionerar på slingan.
Välfärdsutskottet fattade 2012-08-28, § 37, följande beslut: Välfärdsutskottet
anhåller hos kommunstyrelsen om ett extra anslag på totalt 150 000 kronor, under
hösten 2012, för satsning på fritidsaktiviteter under höstlovet, upprustning av
duschrum på idrottsplatser samt renovering av underlaget på motionsslingan i
Svalöv. Välfärdsutskottet uppdrar åt förvaltningen att under hösten göra en
utredning om behovet av anläggningar för spontanidrott i de olika kommundelarna.
Utredningen presenteras för utskottet senast i december 2012.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-08-28, § 37
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-21.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingsledare Björn Svensson.
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Yrkanden
Olof Röstin (M), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta
Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): Välfärdsutskottet beviljas ett extra anslag om
150 000 kronor, under hösten 2012, för satsning på fritidsaktiviteter under
höstlovet, upprustning av duschrum på idrottsplatser samt renovering av underlaget
på motionsslingan i Svalöv, att utgå ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Christer Laurell (C): Välfärdsutskottet beviljas ett extra anslag om 250 000 kronor,
under hösten 2012, för satsning på fritidsaktiviteter under höstlovet, upprustning av
duschrum på idrottsplatser samt renovering av underlaget på motionsslingan i
Svalöv, att utgå ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Christer Laurells yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Christer Laurells
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins m fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottet beviljas ett extra anslag om 150 000 kronor, under hösten
2012, för satsning på fritidsaktiviteter under höstlovet, upprustning av
duschrum på idrottsplatser samt renovering av underlaget på
motionsslingan i Svalöv, att utgå ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 405-2012

Regional kulturplan för Skåne 2013-2015
Sammanfattning
Region Skåne har översänt preliminär Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 för
synpunkter/yttrande senast den 14 september 2012.
Region Skånes kulturnämnd beslutade 2011 att delta i den s.k.
kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne fördelar statsbidrag för
regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är framtagen i
samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.
Region Skåne ber nu kommunernas kulturnämnder eller motsvarande om att yttra
sig över den preliminära kulturplanen.
Region Skånes kulturnämnd ber särskilt om synpunkter på följande områden: Vad
är era förslag till förändring i remissversionen av kulturplanen för 2013-2015? Vad
kommer ni att prioritera under planperioden? Tankar kring samverkansformerna?
Kommunförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig
positiv till den preliminära regionala kulturplanen 2013-2015 och har inga förslag
till förändring.
Välfärdsutskottet fattade 2012-08-28, § 35, följande beslut: Välfärdsutskottet antar
kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-08-13, som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar välfärdsutskottets skrivelse.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-08-28, § 35
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-08-13
Förslag till regional kulturplan 2013-2015, daterad 2012-06-13
Förfrågan om synpunkter på den preliminära regionala kulturplanen 2013-2015,
daterad 2012-06-14.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Torbjörn
Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): Kommunstyrelsen antar välfärdsutskottets
skrivelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-10

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen antar välfärdsutskottets skrivelse.

Expediering:
Region Skåne, kulturnämnden
Kommunförvaltningen (LWG, MAJN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1111-2011

Varumärke och grafisk profil för Svalövs kommun
Sammanfattning
Svalövs kommun har i samarbete med kommunikationsbyrån WonderBrand tagit
fram en ny grafisk profil och en tillhörande identitetsmanual.
Kommunstyrelse fattade 2012-02-13, § 27, följande beslut: Kommunstyrelsen
godkänner Svalövs kommuns och Svalöfs gymnasiums nya logotyp. Kommunchef
Fredrik Löfqvist bemyndigas fatta beslut om införande och användande av
logotypen i avvaktan på fattat beslut om grafisk manual.
På samma sammanträde förde med anledning av beslutet om ny logotyp och det
vidare arbetet med att ta fram grafisk manual, kommunstyrelsens ledamöter,
ersättare och insynsplatser gruppdiskussioner om i kombination med vilka ”pay
off” logotypen ska få användas.
Förvaltningen har under våren genom Utvecklingsforum bearbetat den grafiska
profilen och identitetsmanualen. Det är två delar som framför allt har diskuterats:
”boets” placering i tjänsteskrivelser samt förslag till varumärkeslöften för
respektive område, ”plats för…”.
Utvecklingsforum var eniga i att det övergripande varumärkeslöftet för kommunen
ska vara ”Plats för liv”. Utvecklingsforum kom också med förslag till
varumärkeslöften för respektive underområden: boende, inflyttning, näringsliv,
barnomsorg och skola, turism, vård och omsorg samt kultur. Dessa förslag finns
samlade i skriften ”Förslag varumärkeslöfte Svalövs kommun”.
Identitetsmanualen har skickats till rådet för funktionshindrade och pensionärer,
med syfte att få synpunkter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Rådets synpunkter
redovisas vid kommunstyrelsens möte 2012-08-13.
Kommunstyrelsen fattade 2012-08-13, § 124, följande beslut: Identitetsmanualen
antas, och därmed påbörjas implementeringen av den nya grafiska profilen, med
ändringen att ”boet” ej skall vara med på brevmall för utskrift (tjänsteskrivelse),
faxmall, mall för kallelse, kungörelsemall eller förtryckta brevpapper.
Kommunchefen medges revidera manualen fortlöpande, bl a i samband med
framtagande av mallar för protokoll m m. Varumärkeslöftet är inte en del av
logotypen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse med förslag till varumärkeslöften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-29
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-13, § 124
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-07-31
Förslag till varumärkeslöfte för Svalövs kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Identitetsmanual, version 2, daterad 2012-09-10
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13, § 27
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vik informationsansvarig
Maria Pålsson.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Torbjörn
Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Krister Olsson (S) och Ingrid Ekström (SD): 1)
Varumärkeslöftet ”PLATS FÖR LIV” blir det nya överordnade varumärkeslöftet
för Svalövs kommun och får användas i kombination med den nya
kommunlogotypen, när förvaltningen avgör att detta är lämpligt. 2) Övriga
underordnade varumärkeslöften ”PLATS FÖR MYS” (boende), ”PLATS FÖR
DIG” (inflyttning), ”PLATS FÖR UTVECKLING” (näringsliv), ”PLATS FÖR
ALLA” (barnomsorg och skola), ”PLATS FÖR NYFIKNA” (turism), ”PLATS
FÖR LIVSGLÄDJE” (vård och omsorg), ”PLATS FÖR KREATIVITET” (kultur),
”PLATS FÖR LÄRANDE PÅ RIKTIGT” (Svalöfs gymnasium), får också
användas i kombination med kommunlogotypen, när förvaltningen avgör att detta
är lämpligt. 3) Verksamhetslogotyper, får också kombineras med samtliga
varumärkeslöften, när förvaltningen avgör att detta är lämpligt. 4) Kommunchefen
delegeras att fatta beslut, efter samråd med kommunstyrens presidium, om nya eller
ändrade underordnade varumärkeslöften, som också får användas i kombination
med kommunlogotypen och verksamhetslogotyper. 5) Lansering av den nya
identitetsmanualen påbörjas, i enlighet med tidigare beslut och datum för lansering
sätts av förvaltningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Varumärkeslöftet ”PLATS FÖR LIV” blir det nya överordnade
varumärkeslöftet för Svalövs kommun och får användas i kombination med
den nya kommunlogotypen, när förvaltningen avgör att detta är lämpligt.

•

Övriga underordnade varumärkeslöften ”PLATS FÖR MYS” (boende),
”PLATS FÖR DIG” (inflyttning), ”PLATS FÖR UTVECKLING”
(näringsliv), ”PLATS FÖR ALLA” (barnomsorg och skola), ”PLATS FÖR
NYFIKNA” (turism), ”PLATS FÖR LIVSGLÄDJE” (vård och omsorg),
”PLATS FÖR KREATIVITET” (kultur), ”PLATS FÖR LÄRANDE PÅ
RIKTIGT” (Svalöfs gymnasium), får också användas i kombination med
kommunlogotypen, när förvaltningen avgör att detta är lämpligt.

•

Verksamhetslogotyper, får också kombineras med samtliga
varumärkeslöften, när förvaltningen avgör att detta är lämpligt.
Utdragsbestyrkande
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•

Kommunchefen delegeras att fatta beslut, efter samråd med kommunstyrens
presidium, om nya eller ändrade underordnade varumärkeslöften, som
också får användas i kombination med kommunlogotypen och
verksamhetslogotyper.

•

Lansering av den nya identitetsmanualen påbörjas, i enlighet med tidigare
beslut och datum för lansering sätts av förvaltningen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAPA)

Justerandes sign
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Dnr 739-2012

Granskning av arvoden till förtroendevalda
Sammanfattning
Revisionen har med biträde av Ernst & Young genomfört en granskning av
arvoden till förtroendevalda, och har därefter lämnat en rapport. Revisionen önskar
kommunstyrelsens yttrande över densamma senast 2012-10-15.
Den generella bedömningen är att arvoden till de förtroendevalda för 2011 har
utgått i enlighet med av fullmäktige godkänt reglemente. Granskningen har också
avsett ersättningar för förlorad arbetsinkomst, även om det inte framgår av
rapportens titel.
Demokratiberedningen har på kommunfullmäktiges uppdrag inlett en översyn av
bestämmelserna för ersättningar till förtroendevalda. Revisionens rapport bör
överlämnas för kännedom till beredningen. Det kan också finnas anledning att
stämma av i vilken utsträckning bestämmelserna inte ansluter till SKL:s
normalbestämmelser. Nya sådana har aviserats, men det är oklart när de kan
föreligga.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2012-08-27, § 30, följande beslut:
Förvaltningen uppdras att göra en översyn över rutinerna avseende attest och
kontroll. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till yttrande från kommunförvaltningen antas som
kommunstyrelsens eget. Slutligen föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Rapporten och kommunstyrelsens
yttrande noteras.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-08-27, § 30
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-07-11
Skrivelse från revisorerna i Svalöv, daterad 2012-06-19, inklusive
granskningsrapport från Ernst & Young
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer
Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Föreliggande förslag till yttrande från
kommunförvaltningen antas som kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M),
Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Rapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till yttrande från kommunförvaltningen antas som
kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Rapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 459-2011

Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag på en reviderad delegeringsordning
för kommunstyrelsen. Två större förändringar har föranlett revideringen.
För det första innebar bildandet av socialnämnden att nämnden har fattat beslut om
sin egen delegeringsordning. De beslut i kommunstyrelsens delegeringsordning
som rör myndighetsutskottet välfärd ska därför tas bort.
För det andra ska den nya skollagen, Skollag 2010:800, från och med 1 juli 2012
även tillämpas för den kommunala vuxenutbildningen och från samma datum
gäller Förordningen om vuxenutbildning, 2011:1108. Även detta föranleder
tillägg/förändringar i delegeringsordningen. Under 2012 kommer det också att
beslutas om ny läroplan för vuxenutbildningens skolformer. Målen i de nationella
programmen för vuxenutbildning på gymnasial nivå och gymnasieskolan är
gemensamma. Komvux saknar programindelning, Innehållet i komvux utformas
utifrån den enskildes behov och förutsättningar. En viktig förändring är att
verksamheten ska vara tillgänglig och flexibel i tid och rum. Detta innebär bl.a. att
det inte är sommaruppehåll som i ungdomsskolan.
Utöver dessa två förändringar har rubrikerna ”Gator och vägar” samt ”Vatten och
avlopp” lagts till samt ytterligare ett antal förändringar som framgår av förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-23
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S):
Föreliggande förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla
fr.o.m. 2012-10-01.
Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Bifall till förändringarna föranledda
av inrättandet av socialnämnden samt den nya skollagen. Ärendet återremitteras i
övrigt till kommunförvaltningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att
gälla fr.o.m. 2012-10-01.

Reservation
Christer Laurell (C), Agnetha Persson (M) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG, KALN, CAKK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 16-2012

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den
10 september 2012, daterad 2012-08-30.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

