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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
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Hjördis Nilsson (FP), tjg ers för Agnetha Persson (C)
Annie Carlsson (S), tjg ers för Anneli Persson (S)
Torsten Vigre (M), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson, §§ 158 – 163, 165 - 169
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 158 – 163, 165 - 169
Se sid 2)

Utses att justera

Olof Röstin (M)

Justeringens tid och plats

2012-11-06, kl 11.00, Kommunförvaltningen Staben
Paragrafer

Sekreterare

M Andersson, §§ 158-163, 165-169, F Löfqvist, § 164

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Olof Röstin
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-05

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

158 - 169

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-05

Ej tjänstgörande ersättare:
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Anette Hallberg (S), §§ 158 b) -169
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Insynsplatser, ersättare:
Patrik Wilhelmsson (KD)
Övriga:
Lars Wästberg, produktionschef, §§ 158 - 163
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef, §§ 158 – 163, 165 - 169
Paul Eklund, stabschef, §§ 158 - 163
Maria Pålsson, tf informationsansvarig, §§ 158 - 163
Leif Wennerberg, näringslivs- och turismchef, § 158 a)
Leif Hägg (M), kommunfullmäktiges ordförande, §§ 158 – 159, 163
Jan Magnusson, Helsingborg Business Region, Helsingborgs stad, § 158 a)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Information
a) Jan Magnusson, Helsingborg Business Region, Helsingborgs stad, informerar
om ”Familjen Helsingborg” (Dnr 889-2012).
b) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om kommunens
värdegrundsarbete ”Tillsammans för Svalövs kommun!” (Dnr 43-2010).
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per 201208-30 (Dnr 294-2012).
d) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om 1) Kvartalsrapport 2012:3,
Uppföljning av brottsutvecklingen, i Nordvästra Skåne (Dnr 1002-2012), 2)
Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande konsumentrådgivning,
tredje kvartalet 2012 (Dnr 504-2012), 3) Bildande av förening för sydsvensk region
(Dnr 1225-2011), 4) Varumärket Familjen Helsingborg (Dnr 889-2012), 5)
företagsbesök vid kommunens företag, 6) Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan
2014-2015 för Söderåsens miljöförbund (Dnr 463-2012), 7) Taxa för kopiering av
handlingar från Söderåsens miljöförbund (Dnr 1030-2012), samt 8) LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, Tertialbokslut 2 med prognos (Dnr 2082012).
e) Redovisning av inkomna Synpunkter, 2012-01-01 – 09-30.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet, 2012-10-22
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, 2012-10-25
Protokoll från välfärdsutskottet, 2012-10-23
Protokoll från gymnasieutskottet 2012-10-17
Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelsemöte, 2012-10-03
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte, 2012-10-03
Protokoll från extra stämma med AB SvalövsBostäder, 2012-09-03
Protokoll från extra stämma med AB SvalövsLokaler, 2012-09-03
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2012-10-02
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, 2012-08-27
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Ajournering 15.00 – 15.10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1047-2012

Fördelning av centralt anslag för löneökningar 2012 och 2013
Sammanfattning
Alla kostnader för löneökningar under 2012 och 2013 har budgeterats centralt för
utfördelning till verksamheterna när löneförhandlingarna är klara.
Löneförhandlingen per 1 april 2012 är nu klar. Verksamheterna kan därmed
kompenseras för de ökade kostnaderna enligt nedanstående förteckning.
I beloppen ingår även kompensation för ökade OB-tillägg och jour per 1 september
2012.
Verksamhet

Summa kr
2012

Verksamheter under kommunstyrelsen
Politisk organisation
Förv ledn/beställning/stöd o service
Anslag för oförutsedda behov
Kollektivtrafik
Fastigheter
Fritid
Kultur
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Individ och familjeomsorg
Arbetsmarknad
Vård o omsorg
LSS
Gator och vägar
Park och natur
VA
Kost och städ
Teknik
Miljö

BT-Kemi
Revision
Överförmyndare

103 900
397 800
0
0
0
28 700
106 100
1 021 000
2 309 900
0
113 200
353 900
83 100
1 616 900
800 900
13 500
12 400
0
0
47 500
0
0
0
4 200
69 700
112 700
0
3 900
3 800
21 400

138 500
530 400
0
0
0
38 200
141 400
1 361 300
3 079 900
0
150 900
471 900
110 900
2 155 900
1 067 900
18 000
16 500
0
0
63 300
0
0
0
5 600
93 000
150 200
0
5 200
5 100
28 600

Summa

7 224 500

9 632 700

Byggnads-, trafik- och räddningsnämnd
Byggnads-, trafik- och räddningsnämnd
Bo och Bygg
Räddningstjänsten

Justerandes sign

Summa kr
2013
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Beloppet för 2012 föreslås disponeras ur återstående medel centralt anslag för
löneökningar samt ur strategisk reserv.
Beloppen för 2013 föreslås disponeras ur centralt anslag för löneökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2012-10-23
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP):
Tilläggsanslag 2012 med 7 224 500 kr för ökade lönekostnader 2012 fördelas till
de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell ovan. Beloppet finansieras
med 5 610 000 kr ur Centralt anslag för löneökningar samt med 1 614 500 kr ur
Strategisk reserv. Tilläggsanslag 2013 med 9 632 700 för ökade lönekostnader
2013 fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell ovan.
Beloppet finansieras ur Centralt anslag för löneökningar 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

•

Tilläggsanslag 2012 med 7 224 500 kr för ökade lönekostnader 2012
fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell ovan.
Beloppet finansieras med 5 610 000 kr ur Centralt anslag för löneökningar
samt med 1 614 500 kr ur Strategisk reserv.
Tilläggsanslag 2013 med 9 632 700 för ökade lönekostnader 2013 fördelas
till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell ovan. Beloppet
finansieras ur Centralt anslag för löneökningar 2013.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, PAEK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1019-2012

Policy för intern kontroll
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 1996-12-16, § 179, beslut kring nuvarande policy för
intern kontroll. Detta beslut har därefter uppdaterats med anvisningar från
förvaltningen.
Revisionens rapport kring granskning av intern kontroll, som presenterats under
2012, framför att kommunens interna kontroll kan förbättras. Kommunstyrelsen
beslutade 2012-08-13, § 121, i samband med att revisionsrapporten behandlades,
att kommunförvaltningen uppdras att presentera ett nytt förslag till policy för intern
kontroll senast november 2012.
Förvaltningen har analyserat revisionsrapporten och arbetat om kommunens
nuvarande policy.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-10-22, § 36, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Policy för intern kontroll antas att
gälla fr.o.m. den 1 december 2012.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för intern kontroll
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-15
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13 § 121
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkande
Lennart Petterssons (C), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Charlotte
Wachtmeisters (M) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Policy för intern kontroll antas att gälla fr.o.m. den 1
december 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Policy för intern kontroll antas att gälla fr.o.m. den 1 december 2012.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
Justerandes sign
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Dnr 940-2012

Uppföljning av 2010 års granskningar
Sammanfattning
Revisionen har under 2011-2012 gjort en uppföljning av de granskningar man
genomförde 2012. Granskningarna avsåg följande områden: 1) hemvården, 2)
kommunfullmäktigebeslut, samt 3) samverkan mellan F-6-skolor och
Linåkerskolan
Nu föreligger yttranden från kommunförvaltningen och beslut från
välfärdsutskottet och socialnämnden.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-10-23, § 45, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunförvaltningens skrivelser antas som kommunstyrelsens egna.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.
Socialnämnden föreslog 2012-10-30, § 74, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens skrivelser antas som kommunstyrelsens egna. Vidare
föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2012-10-30, § 74
Välfärdsutskottets protokoll 2012-10-23, § 45
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist och administrativ chef Michael
Andersson, daterad 2012-10-15
Tjänsteskrivelser från produktionschef Lars Wästberg och kvalitets- och
myndighetschef Kerstin Lingebrant, daterad 2012-10-08, till välfärdsutskottet och
socialnämnden
Granskningsrapport med följeskrivelse från revisionen, daterad 2012-09-12
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C) och
Torbjörn Ekelund (FP): Kommunförvaltningens skrivelser antas som
kommunstyrelsens egna.
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Lennart Petterssons (C) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Revisionens
rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunförvaltningens skrivelser antas som kommunstyrelsens egna.

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
•

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.

Expediering:
Revisionen
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, LWG, MAN)

Justerandes sign
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Dnr 978-2012

Förslag till reviderad politisk organisation
Sammanfattning
Demokratiberedningen i Svalövs kommun har uppdraget att utveckla kommande
politiska organisation och att utvärdera nuvarande organisation. En utvärdering
gjorde hösten 2011 av PwC och har presenterats för såväl demokratiberedningen
som kommunstyrelsen. Det finns nu också ett förslag från kommunchefen till
ändrad förvaltningsorganisation. Förslaget till reviderad politisk organisation ska
också läsas mot detta förslag.
Förslaget innebär kortfattat att kommunstyrelsens nuvarande fyra utskott ersätts
med fyra nya utskott, att antalet ledamöter i utskotten utökas till fem, samt att
ekonomiberedningen utgår. Beredningarnas uppgift regleras i den nya
arbetsordningen för kommunfullmäktige som gäller fr o m 2012-07-01. Förslaget
kräver inget budgettillskott.
I dokumentet ”Förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun”,
daterad 2012-10-15, redovisas förslaget i sin helhet.
Demokratiberedningen fattade 2012-10-15, punkt 5), följande beslut: Ordförandens
förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun, daterad 2012-10-15,
antas som demokratiberedningens eget.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2012-10-15, punkt 5)
Förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun, daterad 2012-10-15
Skrivelse från kommunfullmäktiges, tillika demokratiberedningens, ordförande,
daterad 2012-10-15
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Olof Röstins (S) och Torbjörn
Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommuns
politiska organisation förändras på så sätt att Ekonomiberedningen samt
kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott, välfärdsutskott, gymnasieutskott
och tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott avskaffas per 2012-12-31. Uppdragen
för samtliga förtroendevalda i dessa organ återkallas därmed i enlighet med KL
4:10, p 2. 2) Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras på så sätt att § 53 får
följande lydelse: "Det som stadgas i §§ 47-48 är ej tillämpligt för
demokratiberedningen". 3) De avskaffade utskotten ersätts av kommunstyrelsens
arbetsutskott, vård- och omsorgsutskott, utbildningsutskott och
samhällsbyggnadsutskott. 4) Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag till
reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde. 5)
Justerandes sign
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SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-05

Sida

11
(24)

Kommunstyrelsen uppdras att revidera gällande delegeringsordning i enlighet med
förändringen av den politiska organisationen. Intill dess ny delegeringsordning
beslutats, tillämpas den hittills gällande i tillämpliga delar. 6) Kommunstyrelsen
uppdras att göra en översyn av reglementen för kommunstyrelse, Socialnämnd
samt Bygg-, trafik- och räddningsnämnd. 7) Beslutet om fastställelse av politisk
organisation enl. PM "Ny politisk organisation i Svalövs kommun", fattat av
kommunfullmäktige 2009-03-30, § 32, upphäves. 8) Gällande Bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §
revideras på så sätt att punkt 2 b om insynsplatser i kommunstyrelsens utskott
utgår. 9) Årsarvodet för utskottets ordförande och vice ordförande ska vara 10 %
resp. 4 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. I det fall någon av
kommunstyrelsens ordförande eller 2:e vice ordförande är utskottsledamot eller
ordförande/vice ordförande i utskott utgår endast arvode för uppdraget som
kommunstyrelseordförande eller 2:e vice ordförande.
Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Svalövs kommuns
politiska organisation förändras på så sätt att kommunstyrelsens ekonomi- och
personalutskott, välfärdsutskott, gymnasieutskott och tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott avskaffas per 2012-12-31. Uppdragen för samtliga
förtroendevalda i dessa organ återkallas därmed i enlighet med KL 4:10, p 2.
Lennart Pettersson (C): Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande, punkterna 2) –
10).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl, punkt 1), och Lennart
Petterssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande,
punkterna 2) – 9), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Svalövs kommuns politiska organisation förändras på så sätt att
Ekonomiberedningen samt kommunstyrelsens ekonomi- och
personalutskott, välfärdsutskott, gymnasieutskott och tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott avskaffas per 2012-12-31. Uppdragen för samtliga
förtroendevalda i dessa organ återkallas därmed i enlighet med KL 4:10, p
2.

•

Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras på så sätt att § 53 får
följande lydelse: "Det som stadgas i §§ 47-48 är ej tillämpligt för
demokratiberedningen".

•

De avskaffade utskotten ersätts av kommunstyrelsens arbetsutskott, vårdoch omsorgsutskott, utbildningsutskott och samhällsbyggnadsutskott.
Utdragsbestyrkande
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•

Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen antas att gälla fr.o.m. 2013-01-01. Förslaget skall
redovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde.

•

Kommunstyrelsen uppdras att revidera gällande delegeringsordning i
enlighet med förändringen av den politiska organisationen. Intill dess ny
delegeringsordning beslutats, tillämpas den hittills gällande i tillämpliga
delar.

•

Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av reglementen för
kommunstyrelse, Socialnämnd samt Bygg-, trafik- och räddningsnämnd.

•

Beslutet om fastställelse av politisk organisation enl. PM "Ny politisk
organisation i Svalövs kommun", fattat av kommunfullmäktige 2009-03-30,
§ 32, upphäves.

•

Gällande Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § revideras på så sätt att punkt 2 b om
insynsplatser i kommunstyrelsens utskott utgår.

•

Årsarvodet för utskottets ordförande och vice ordförande ska vara 10 %
resp. 4 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. I det fall någon
av kommunstyrelsens ordförande eller 2:e vice ordförande är
utskottsledamot eller ordförande/vice ordförande i utskott utgår endast
arvode för uppdraget som kommunstyrelseordförande eller 2:e vice
ordförande.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar inte i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerandes sign
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Dnr 132-2012

Översyn av förvaltningens organisation i Svalövs kommun
Sammanfattning
Under 2011 gjorde PWC en översyn av den politiska organisationen och
producerade en rapport daterad 2011-11-02. I denna rapport angav en del förslag
till förändringar i den politiska organisationen. Det blev då också aktuellt att
förbereda processen för en översyn av tjänstemannaorganisationen.
KPMG fick, efter upphandling, i uppdrag att göra en översyn av organisationen för
att se om befintliga resurser nyttjas på effektivaste sätt. Målet med utredningen har
varit att lämna förslag till förbättringar och förändringar som skapa en effektivare
och tydligare organisation. Honnörsord har varit tydlighet och enkelhet för
medborgare och medarbetare.
Efter genomförda intervjuer, seminarium (Utvecklingsforum) och samtal med
Centrala Samverkansgruppen har konsulterna (Eric Ryden och Olof Eriksson)
överlämnat en utredning som ger förslag om förändringar.
Ett viktigt resonemang är att skapa en helhet för den verksamhet som bedrivs.
Denna verksamhet kan vara både kommunal och extern. Ansvarsområdet för
verksamheten spänner över tillsynsfrågor, utvecklingsfrågor, kvalitetsfrågor och
produktionsfrågor. Detta är en vidareutveckling av den befintliga strukturen där
tydligare avgränsningar görs och där framförallt utveckling, kvalitet och
verksamhet åter samlas inom ett tre sektorer med verksamhetsinriktning;
Utbildning, Social omsorg och Samhällsbyggnad. Detta innebär att varje sektor blir
ansvarig för verksamhetsområdet i sin helhet.
Det är viktigt att den kunskap och de erfarenheter som gjorts i den nuvarande
organisationen behålls och att det även vidare finns ett gemensamt arbete med
utvecklings och kvalitetsfrågor. Det blir också viktigt att skapa ett centralt grepp
kring olika centrala frågor så som säkerhetsfrågor, försäkringsfrågor, lokalfrågor
och upphandlingsfrågor. Då denna typ av frågor ofta tar mycket tid från övrig
verksamhet. Detta kan lämpligen säkerställas genom någon form av förstärkning av
organisationen.
Inom ett kommunledningskontor leds administration, ekonomi, personal,
näringsliv/turism och räddningstjänst av administrativ chef, ekonomichef,
personalchef, näringslivs- och turistchef resp räddningschef och rapporterar direkt
till kommunchefen. Dessa enhetschefer har totalansvar som chefer, dvs. ansvar för
ekonomi, verksamhet och ekonomi och rapporterar direkt till kommunchefen.
Informationsansvarig och övriga resurspersoner för övergripande projekt m m
rapporterar direkt till kommunchefen.
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De diskussioner som förts inom demokratiberedningen går i stort i samma linje
som den uppdelning som nämnts ovan. Förvaltningen får om denna beslutas en
logisk och tydlig koppling mot den politiska organisationen.
Kommunstyrelsen fattade 2012-10-15, § 152, följande beslut: Kommunstyrelsen
godkänner inriktningen för en ny förvaltningsorganisation enligt förslaget med tre
sektorer att gälla från och med 2013-01-01. Finansiering av den för den nya
organisationen nödvändiga resursförstärkningen, behandlas i samband med
kompletteringsbudget I 2013.
Nu föreligger tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist med förslag till
bemanning av chefstjänster i den nya organisationen fr o m 2013-01-01.
Beslutsunderlag
Protokoll från MBL-förhandling, 2012-11-05
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist, daterad 2012-10-26
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-15, § 152
Svarsskrivelse avs synpunkter på ledningsgruppens förslag till ny organisation,
daterad 2012-10-02
Synpunkter på ledningsgruppens förslag till ny organisation från Vision, daterade
2012-10-02
Synpunkter på ledningsgruppens förslag till ny organisation från Kommunal,
daterade 2012-10-01
Synpunkter på ledningsgruppens förslag till ny organisation från Lärarförbundet,
daterade 2012-10-01
Tjänsteskrivelse från ledningsgruppen, daterad 2012-10-02
Rapport Översyn av förvaltningsorganisation i Svalövs kommun, daterad 2012-0911
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Lennart Pettersson (C), Ingrid
Ekström (SD), Annie Carlsson (S), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund
(FP): Förvaltningsorganisationens uppdragsbeskrivningar för Kommunchef,
Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Utbildningschef, Administrativ chef,
Ekonomichef, Personalchef, Näringslivs- och turismchef, Räddningschef och
Projektchef för BT Kemi Efterbehandling godkänns. Chefers anställningsformer
likriktas i kommunen, vilket innebär att kommunen erbjuder
tillsvidareanställningar för samtliga chefsbefattningar. Kommunstyrelsen utser fr o
m 2013-01-01 Lars Wästberg till socialchef, Kerstin Lingebrant till
utbildningschef, Michael Andersson till administrativ chef, Jan Bengtsson till
ekonomichef, Paul Eklund till personalchef, Leif Wennerberg till näringslivs- och
turismchef, Eva Lövbom till räddningschef och Fredrik Löfqvist till projektchef för
BT Kemi Efterbehandling.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningsorganisationens uppdragsbeskrivningar för Kommunchef,
Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Utbildningschef, Administrativ chef,
Ekonomichef, Personalchef, Näringslivs- och turismchef, Räddningschef
och Projektchef för BT Kemi Efterbehandling godkänns.

•

Chefers anställningsformer likriktas i kommunen, vilket innebär att
kommunen erbjuder tillsvidareanställningar för samtliga chefsbefattningar.

•

Kommunstyrelsen utser fr o m 2013-01-01 Lars Wästberg till socialchef,
Kerstin Lingebrant till utbildningschef, Michael Andersson till
administrativ chef, Jan Bengtsson till ekonomichef, Paul Eklund till
personalchef, Leif Wennerberg till näringslivs- och turismchef, Eva
Lövbom till räddningschef och Fredrik Löfqvist till projektchef för BT
Kemi Efterbehandling.

Expediering:
Berörda chefer
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Dnr 303-2004

Vägutredning väg 109 Ekeby - Kågeröd – Knutstorp
Sammanfattning
Svalövs kommun har sedan Vägverkets utställning av vägutredningen för väg 109
(Ekeby-Kågeröd-Knutstorp) i maj-juni 2004 lämnat tre yttranden till Vägverket
Region Skåne, i september 2004 (KS 2004-09-15, § 168), september 2006 (KS
2006-09-14, § 126) samt januari 2007 (enligt uppdrag från KS 2006-12-04, § 180).
Vid möte med mellan Trafikverket och kommunen 2012-09-21 informerade
Trafikverket om den planerade fortsättningen på projektet. Enligt
överenskommelse på mötet skulle Svalövs kommun återkomma med skrivelse
avseende den vägdragning som är att föredra.
När det gäller infartsalternativen till Kågeröd har kommunen inte funnit några
starkt vägande skäl till att frångå det ställningstagande som redovisades i
kommunens yttrande i september 2004, d.v.s. Nord-Syd (alternativet öster om
idrottsplatsen med vägtunnel under järnvägen och sammankoppling med befintlig
väg vid Barry Callebaut). Kommunen förutsätter att en säker korsning över vägen
anläggs, bl.a. med tanke på barn som passerar till och från idrottsplatsen.
Svalövs kommun har, i tidigare yttranden, redovisat en inriktning där väg 109 ska
ses i ett övergripande stråkperspektiv. Kommunen vill därför på nytt betona vikten
av att väg 109 dras förbi Kågeröds samhälle och att detta sker i direkt anslutning
till att etapp 1 (Ekeby-Kågeröd) byggs. Om det inte är möjligt att genomföra hela
sträckan Ekeby-Kågeröd-Knutstorp i ett sammanhang, är det mycket angeläget att i
direkt anslutning till genomförandet av etapp 1 ansluta väg 109 till befintlig väg vid
Ring Knutstorp, och då i ett så sydligt läge som möjligt (d.v.s. etapp 2). Genom att
dra vägen enligt detta alternativ kan bättre kontakt mellan östra och västra Kågeröd
uppnås. Om så inte sker bedömer kommunen att det kommer att uppstå mycket
stora trafikproblem i Kågeröds samhälle, som i sin tur kommer att medföra ökade
samhällskostnader i form av olyckor och behov av trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder.
Om Trafikverket inte kan genomföra etapp 1 och etapp 2 i ett sammanhang,
efterfrågar Svalövs kommun en trafikutredning av projektets konsekvenser.
Konsekvenser för trafiksituationen i orten bör redovisas i samband med kommande
MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Även konsekvenser av den utökade trafiken
bör redovisas t.ex. i samband med evenemang på Ring Knutstorp.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterad
2012-10-22
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Fredrik Löfqvist.
Justerandes sign
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Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Ingrid Ekström (SD) och Birgitta
Jönsson (S): Föreliggande förslag till yttrande godkännes och översänds till
Trafikverket som kommunstyrelsens eget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till yttrande godkännes och översänds till Trafikverket
som kommunstyrelsens eget.

Protokollsanteckningar
Lennart Pettersson (C): Centerpartiet vidhåller sin tidigare uppfattning avseende
infartsalternativet från Ekeby, att densamma ska dras väster/nordväst om
Brahevallen, för att inte skapa en barriär mellan idrottsplatsen och samhället.
Jenny A Wenhammar (MP) ställer sig bakom Lennart Petterssons
protokollsanteckning och att anser att för etapp 2 vore en sydligare
korridorsträckning lämpligare för den långsiktiga utvecklingen av orten.
Expediering:
Trafikverket
Kommunförvaltningen (FKLT, JWN, TAM)
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Dnr 870-2012

Förvaltningsåtagande av stiftelsen Evy och Ernst Johanssons
stipendiefond
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har fått in en anmälan om att det saknas
förvaltningsåtagande för en stiftelse under bildande, stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond, på grund av att den institution som stiftaren har angett
som förvaltare inte är villig att åta sig uppdraget. I och med detta är det
Länsstyrelsens uppgift att verka för att ett förvaltningsåtagande kommer till stånd.
Länsstyrelsen har sedan tidigare sänt förfrågan om förvaltningsåtagande till Ekeby
Sparbank, LRF Skåne och LRF Ungdomen Skåne samt Hushållningssällskapet,
vilka har tackat nej till uppdraget. Länsstyrelsen undrar nu om Svalöfs Gymnasium
är villigt att åta sig uppdraget som förvaltare för den aktuella stiftelsen. Skälet till
att Svalövs kommun tillfrågats i ärendet, och inte Helsingborgs kommun, är att de
utbildningar som är aktuella arrangeras vid Svalöfs gymnasium.
Stiftelsens ändamål är enligt testamentesförordnande att den årliga
nettoavkastningen ska utges som ett stipendium till en ungdom under 25 år bosatt i
Kropps pastorat, d.v.s. numera Kropps församling (8 403 invånare 2011), och som
utbildar sig inom jordbruksyrket på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Det årliga
stipendiet ska vara av en storlek att det täcker terminsavgiften vid
utbildningsanstalten, innefattande kursavgift, boende och skäligt uppehälle.
Enligt Rosenberg Advokatbyrå HB kan grundkapitalet för stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond beräknas till något över en miljon kronor.
Bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) tillämpas vid kommunens förvaltning
av stiftelser. När åtagandet görs av en juridisk person, såsom Svalövs kommun,
föreligger anknuten förvaltning (2 kap. 2 § stiftelselagen). Den juridiska personen
är stiftelsens förvaltare och svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs.
I en kommun är det kommunstyrelsen som i egenskap av förvaltarens högsta
verkställande organ (enligt lagstiftarens mening) är stiftelsens förvaltare.
En styrelseledamot eller förvaltare har enligt 2 kap. 15 och 22 §§ stiftelselagen rätt
till skäligt arvode. En kommun anses ha rätt att debitera en förvaltningsavgift
motsvarande självkostnaden. Kommunfullmäktige beslutade 1997-12-22 § 174 att
förvaltningsavgifter, enligt tabell, antas att gälla från och med 1998-01-01.
Gymnasieutskottet föreslog 2012-10-17, § 32, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs kommun åtar sig uppdraget att
förvalta stiftelsen Evy och Ernst Johanssons stipendiefond som en anknuten
stiftelse. Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser uppdras svara för
förvaltningen av stiftelsen och medges fatta nödvändiga kompletterande beslut.
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser medges delegera
beslutanderätt om utdelning till lämplig befattningshavare/organ.
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Beslutsunderlag
Gymnasieutskottets protokoll 2012-10-17, § 32
Förslagsskrivelse, daterad den 1 oktober 2012
Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad den 29 augusti 2012
Bilaga till testamente, daterad den 16 maj 2007
Kommunfullmäktiges beslut, 1997-12-22 § 174, inklusive bilaga 1.
Yrkanden
Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Ingrid
Ekströms (SD), Annie Carlssons (S), Birgitta Jönssons (S), Torsten Vigres (M) och
Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktig: Svalövs kommun
åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Evy och Ernst Johanssons stipendiefond
som en anknuten stiftelse. Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser
uppdras svara för förvaltningen av stiftelsen och medges fatta nödvändiga
kompletterande beslut. Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser
medges delegera beslutanderätt om utdelning till lämplig befattningshavare/organ.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
•

Svalövs kommun åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Evy och Ernst
Johanssons stipendiefond som en anknuten stiftelse.

•

Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser uppdras svara för
förvaltningen av stiftelsen och medges fatta nödvändiga kompletterande beslut.

•

Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser medges delegera
beslutanderätt om utdelning till lämplig befattningshavare/organ.

Expediering:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, LAHN)
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Dnr 975-2012

Ansökan medfinansiering, fiberanslutning Värmö, Tostarp, Källs
Nöbbelöv och Norra Skrävlinge (bredband)
Sammanfattning
Jan Lindberg har inkommit med en ansökan om medfinansiering av fiberanslutning
av ett område vid Värmö, Tostarp, Källs Nöbbelöv och Norra Skrävlinge. Avsikten
är att undersöka intresset för bildande av någon för av nätförening som skall vara
huvudman för anläggande och drift av fibernät som skall anslutas till överordnat
nät; t ex Svenska Stadsnäts.
Kommunförvaltningen fick 2012-03-12, § 47, i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram ett beslutsunderlag som belyser behovet av att utarbeta en bredbandsstrategi
för Svalövs kommun som geografisk yta, samt belysa kostnaderna för dessa
inriktningar. Detta ärende är under beredning vid kommunförvaltningen.
För att möjliggöra för initiativet att genomföra förstudien och kunna ansöka om
statligt stöd utan att förlora tid, föreslås ansökan beviljas med den tredjedel som är
kommunens medfinansiering i detta skede. Ett positivt beslut skall dock inte tolkas
som ett ställningstagande för fortsatt stöd. I ett utbyggnadsskede krävs, efter att
man tagit hänsyn till medlemmarnas anslutningsavgifter, en offentlig
medfinansiering med 15 %. Dessa förväntas primärt kommunen skjuta in i
projektet, men i det fall det inte sker kan Post- och Telestyrelsen fatta beslut om
bidrag.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-10-25, § 113,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Ansökan beviljas med 17,5 tkr för
förstudien, att utgå ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Ekonomisk
redovisning av projektet skall ges in till kommunen senast 2013-06-30. Bidraget
innebär inget ställningstagande till fortsatt stöd för projektet.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-10-25, § 113
Tjänsteskrivelse från tf samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin och administrativ
chef Michael Andersson, daterad 2010-10-05
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Bengt
Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Krister Olsson (S), Olof
Röstin (M), Hjördis Nilsson (FP), Annie Carlsson (S) och Torsten Vigre (M):
Ansökan beviljas med 17,5 tkr för förstudien, att utgå ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande. Ekonomisk redovisning av projektet skall ges in till kommunen
senast 2013-06-30. Bidraget innebär inget ställningstagande till fortsatt stöd för
projektet.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
•

Ansökan beviljas med 17,5 tkr för förstudien, att utgå ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande. Ekonomisk redovisning av projektet skall ges in till
kommunen senast 2013-06-30. Bidraget innebär inget ställningstagande till
fortsatt stöd för projektet.

Expediering:
Jan Lindberg
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (JBN, JWN, MAN)
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Dnr 909-2012

Sammanträdestider år 2013
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för
2013. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina och beredningarnas
sammanträdestider för 2013.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för
SVABO/SVALO, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och i viss
mån regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra
fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Förslaget baseras på föreliggande förslag till reviderad politisk organisation.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen sammanträder under 2013 följande dagar (kl. 13.3017.00): 14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 3/6, 12/8, 9/9, 14/10, 4/11, 2/12

•

Arbetsutskottet sammanträder under 2013 följande dagar (kl. 14.00-16.30):
21/1, 18/2, 25/3, 22/4, 14/5 (tisdag), 22/7, 19/8, 23/9, 21/10, 11/11, 9/12

•

Vård- och omsorgsutskottet sammanträder under 2013 följande dagar (kl.
13.30-16.30): 9/1, 30/1, 6/3, 3/4, 24/4, 3/7, 31/7, 4/9, 2/10, 23/10, 20/11

•

Utbildningsutskottet sammanträder under 2013 följande dagar (kl. 13.3016.30): 10/1 (torsdag), 6/2, 13/3, 10/4, 2/5 (torsdag), 10/7, 7/8, 11/9, 9/10,
30/10, 27/11

•

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder under 2013 följande dagar (kl.
13.30-16.30): 16/1, 13/2, 20/3, 17/4, 8/5 (kl 09.00), 19/6, 21/8, 18/9, 16/10,
6/11, 4/12

•

Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde,
liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Kommunfullmäktige sammanträder under 2013 följande dagar (kl. 18.3022.30): 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 26/8, 23/9, 28/10, 18/11, 16/12

•

Demokratiberedningen sammanträder under 2013 följande dagar (kl 18.3020.30): 14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 3/6, 12/8, 9/9, 14/10, 4/11, 2/12
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-05

•

23
(24)

Välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
sammanträder under 2013 följande dagar (kl. 18.30-20.30): 7/1, 4/2, 4/3,
8/4, 6/5, 10/6, 5/8, 2/9, 21/10, 25/11

•

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete sammanträder under
2013 följande dagar: 28/2, 16/5, 17/10, 11/12

•

Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder under 2013
följande dagar: 14/2, 18/4, 12/9, 21/11

•

Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, KALN, CAKK, HAHZ, MAPA)
Ordförande i resp organ
AB SvalövsLokaler/AB SvalövsBostäder
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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
15 oktober 2012, daterad 2012-10-04.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign
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