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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf.
Claes Hallberg (S)
Ida Andersson (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
- (SD)
Margareta Stenström (M), tjg ers för Torsten Vigre (M)
Leif Johansson (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Björn Nordström (C)
- (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
- (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Eva Rosqvist (SD)
Tove Lorentz (V)
Mikael Nilsson (M)
Icke tjänstgörande ersättare:
Sara Billquist-Selberg (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD)
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§ 139

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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§ 140

Anmälningsärenden
a) Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar:
Protokoll från välfärdsberedningen 2012-10-15
b) Sammanställning individ- och familjeomsorgen av gynnande ej verkställda
beslut för tredje kvartalet 2012 (dnr 947-2012):
Socialnämnden beslutade 2012-10-30, § 77, att inlämnad kvartalsrapport till
Socialstyrelsen, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2012 för
individ- och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.
Jenny A Wenhammar (MP) meddelar som sin uppfattning att flera ledamöter
reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29, § 134. Presidiet
kommer att undersöka, och återkommer vid nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 130, att bordlägga valet av ny
ledamot i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil Fennstam (SD),
valet av ledamot i ekonomiberedningen och valet av ersättare för insynsplats i
tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V) samt valet av
ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Kerstin Nordstedt (S).
Christoffer Övén (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen, d.v.s. som
ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, insynsplats i tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, ersättare för insynsplats i ekonomi- och
personalutskottet, ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet, ersättare för
insynsplats i gymnasieutskottet, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i
kommunfullmäktige.
Lars Ahlfors (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare för insynsplats i bygg-,
trafik- och räddningsnämnden.
Det noteras att Freja Nilsson (V) flyttat från kommunen och inte längre är valbar.
Val av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen, ledamot i
demokratiberedningen, ledamot i ekonomiberedningen och ersättare för insynsplats
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen får därför förrättas.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lars Ahlfors (MP), inkommen 2012-11-07
Avsägelse från Christoffer Övén (SD), inkommen 2012-10-31
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 130
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Avsägelserna från Christoffer Övén (SD) och Lars Ahlfors (MP) godkänns.

•

Valet av ledamot i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil
Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter
Kerstin Nordstedt (S) bordlägges.

•

Till ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter
Christoffer Övén (SD) som avsagt sig uppdraget, utses Anders Nilsson
(SD).

•

Till ersättare i kommunstyrelsen efter Christoffer Övén (SD) som avsagt sig
uppdraget, utses Teddy Nilsson (SD).
Utdragsbestyrkande
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•

Till ersättare för insynsplats i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter
Lars Ahlfors (MP) som avsagt sig uppdraget, utses Charlotta Eldh (MP).

•

Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V)
bordlägges.

•

Valet av ledamot i ekonomiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.

•

Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V)
bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.

•

Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län om
sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Christoffer Övén (SD)

Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, KALN, CAKK, HAHZ, TAM)
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerandes sign
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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.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-11-05, § 161, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Policy för intern kontroll antas att gälla fr.o.m. den 1 december 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 161
Förslag till policy för intern kontroll
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-15
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13 § 121
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP): Policy för intern kontroll antas att gälla fr.o.m. den 1
december 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

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.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 162, att anta kommunförvaltningens
skrivelser som kommunstyrelsens egna. Kommunstyrelsen
föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och
kommunstyrelsens yttranden noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 162
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
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.

Expediering:
Revisionen
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, LWG, MAN)
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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.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-11-05, § 163, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; 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) 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
Justerandes sign
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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.
Då kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande,
deltar i debatten i detta ärende, tjänstgör förste vice ordförande Gunnar Bengtsson
som ordförande under denna paragraf.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 163
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
Leif Hägg (M), Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M),
Torbjörn Ekelund (FP), Patrik Wilhelmsson (KD) och Gunnar Bengtsson (S): 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) 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.

Justerandes sign
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Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP): I första hand: Återremiss med
motiveringen att utreda förhållandena kring insynsplatser i utskotten, och för att
tänka om kring undantagen för demokratiberedningen. I andra hand: Avslag på
punkt 2). Insynsplatser ska ges i kommunstyrelsens utskott.

Olof Röstin (M) och Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Jenny A
Wenhammars m fl yrkanden.
Propositionsordning
Förste vice ordföranden ställer först proposition på Jenny A Wenhammars m fl
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Förste vice ordföranden ställer därefter proposition på Leif Häggs m fl yrkande,
punkt 1), och finner att kommunfullmäktige antar det.
Förste vice ordföranden ställer så proposition på Leif Häggs m fl yrkande, punkt 2),
och Jenny A Wenhammars avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar Leif Häggs m fl yrkande, punkt 2).
Förste vice ordföranden ställer därefter proposition på Leif Häggs m fl yrkande,
punkterna 3) – 9), och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Förste vice ordföranden ställer slutligen proposition på Jenny A Wenhammars m fl
tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Kommunfullmäktiges beslut

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.

•

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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

Sida

13
(21)

•

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.

Reservation
Jenny A Wenhammar (MP), Anders Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Axel Ebbe
Nilsson (SD), Rolf Jonsson (MP) och Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot
beslutet, till förmån för Jenny A Wenhammars (SD) m fl yrkanden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerandes sign
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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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Kommunstyrelsen föreslog 2012-11-05, § 166, 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 166
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 Olsson (S): 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 yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges 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.

Expediering:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, LAHN, CAKK)
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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.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 168, om sammanträdestider för
styrelsen och samtliga fyra utskott. 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.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande
beslut; 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 18.30-20.30):
14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 3/6, 12/8, 9/9, 14/10, 4/11, 2/12
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.
Kommunfullmäktiges beslut
•

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
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-19

17
(21)

•

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

•

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 1091-2012

Fråga, Tillgänglighet i Svalövs kommuns tätorter
Sammanfattning
Eva Olofsson (C) har lämnat en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson (S).
Frågan rör tillgänglighet i Svalövs kommuns tätorter.
Beslutsunderlag
Eva Olofssons (C) fråga, inkommen 2012-11-05.
Kommunfullmäktiges beslut
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•

Frågan får ställas.

•

Frågan tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
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Dnr 1025-2012

Interpellation, Färre invånare i Svalövs kommun
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har ställt en interpellation till ordföranden i kommunstyrelsen
Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör befolkningstillväxten i kommunen, och ställer frågor om varför
befolkningen minskar samt möjliga åtgärder.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 137, att interpellationen får ställas
och att den tas upp till behandling vid nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 137
Christer Laurells (C) interpellation, inkommen 2012-10-15.
Kommunfullmäktiges beslut
•
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Dnr 1027-2012

Interpellation, Kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor, I
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 138, att interpellationen får ställas
och att den tas upp till behandling vid nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 138
Jenny A Wenhammars (MP) interpellation med bilaga, inkommen 2012-10-15.
Kommunfullmäktiges beslut
•
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Ärendet bordlägges.
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Dnr 1093-2012

Interpellation, Angående gungor med bildäck
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) har lämnat in en interpellation till ordförande för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör materialet i de bildäck som är monterade som gungor på
lekplatser.
Beslutsunderlag
Svar från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, 2012-11-14
Agnetha Perssons (C) interpellation, inkommen 2012-11-05
Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationen får ställas.

I ärendet yttrade sig Charlotte Wachtmeister (M), Agnetha Persson (C), Jenny A
Wenhammar (MP) och Ulla Wallin (S).
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