Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum
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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.20
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S)
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Gunnar Bengtsson (S), tjg ers för Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Bo Gripsten, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef

Se vidare sid 2)
Utses att justera

Anneli Persson (S)

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-09-13, kl 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Anneli Persson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-12

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Utdragsbestyrkande

152 - 166

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-12

Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Hjördis Nilsson (FP), §§ 152 - 160
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Insynsplatser, ersättare:
Patrik Wilhelmsson (KD)
Övriga:
Jan Bengtsson, ekonomichef
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Lars Wästberg, produktionschef
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Maria Winqvist, specialpedagog, § 152 a)
Monica Nilsson Stig, logoped, § 152 a)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Information
a) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant, specialpedagog Maria
Winqvist och logoped Monica Nilsson Stig informerar om:
•

Identifiering och åtgärder för elever vad gäller läs-, skriv- och
räknefärdigheter – Centrala resursteamet

b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
•

Prel resultat per 2011-08-31 (Dnr 364-2011)

•

Preliminär befolkningsstatistik per 2011-06-30
(Dnr 248-2011)

•

Svalövs kommun – Befolkningsförändringar första halvåret 2011 (Dnr 2482011)

c) Rektor Lena Hansson informerar om:
•

Svalöfs gymnasium

d) Tf kommunchef Bo Gripsten informerar om:
•

Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom
Konsument Helsingborg gett till invånare i Svalövs kommun under det
andra kvartalet 2011, enl samverkansavtal med Helsingborgs stad (Dnr 4232011)

e) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister informerar
om:
•
f)

Remiss, Regional kulturplan för Skåne 2012 (Dnr 701-2010)

Rapporter från möten och konferenser
•

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse rapporterar från Skåne
NordVästs styrelsemöte 2011-09-09. Representanter från styrelsen kommer
att besöka kommunfullmäktige 2011-09-26.

Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-08-22
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-08-24
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-08-16
Protokoll från gymnasieutskottet 2011-08-17
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-08-23 (offentlig del)
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 24-2011

Val
Sammanfattning
Marco Smedberg (M) har i skrivelse daterad 2011-08-12, avsagt sig uppdragen
som kommunrevisor m m. Avsägelsen har godkänts av kommunfullmäktige 201108-29, § 122.
Kommunstyrelsens beslut
•

Valet av ny revisor för FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
bordlägges.

Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Kommunförvaltningen (MAN)
Samtliga berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12

§ 155

Sida

6
(23)

Dnr 775-2011, 47-2010

Förslag på åtgärder på förstärkt underhåll av gator, vägar, park
eller andra insatser av engångskaraktär som bedöms få långsiktig
positiv effekt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2011-06-20, § 111 (Dnr 47-2010), bl a följande beslut:
Anslaget för kommunstyrelsens förfogande 2011 ökas med 1 500 000 kr avseende
förstärkt underhåll gator, vägar, park eller andra insatser av engångskaraktär som
bedöms få långsiktigt positiv effekt.
Föreligger skrivelse med förslag på insatser från samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson, daterad 2011-08-16.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2011-08-24, § 81, bl a följande
beslut: Föreslagna projekt inom antagen investeringsram godkännes.
Utskottet föreslog också kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreslagna projekt,
inom förstärkt underhåll av gator, vägar, park eller andra insatser av
engångskaraktär som bedöms få långsiktig positiv effekt, godkännes.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-08-24, § 81
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, daterad 2011-0816
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Karl-Erik Kruse (S) och
Gunnar Bengtsson (S): Föreslagna projekt, inom förstärkt underhåll av gator,
vägar, park eller andra insatser av engångskaraktär som bedöms få långsiktig
positiv effekt, godkännes. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Föreslagna projekt, inom förstärkt underhåll av gator, vägar, park eller
andra insatser av engångskaraktär som bedöms få långsiktig positiv effekt,
godkännes. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2011-09-12

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, TSA)

Ajournering 15.05 – 15.20

Justerandes sign
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Dnr 734-2011

Uppföljning av vård- och omsorgspengen inom särskilt boende och
särskilt boende demens
Sammanfattning
Resursfördelning via en vård- och omsorgspeng per boendedygn inom särskilt
boende och särskilt boende demens har varit igång sedan januari 2011. Utfallet
efter sex månader visar på ett stort volymbaserat underskott då det periodvis inte
har varit full beläggning på boendeplatserna.
När förutsättningarna för pengen beräknades var utgångspunkten att en full
beläggning på boenden skulle råda t.o.m. år 2013 mot bakgrund av den då gällande
befolkningsprognosen. Denna visade att antalet personer i åldersgruppen 80 år och
äldre skulle börja minska betydligt fr.o.m. år 2013-2014.
Behovet av platser har dock minskat tidigare än förutsett där verksamheterna under
första halvåret har haft 610 antal mindre dygn inom särskilt boende och 197 antal
mindre dygn inom särskilt boende demens än planerat. Verksamheterna har haft
svårigheter med att ställa om och minska personal i motsvarande omfattning då
varje avdelning måste ha ett visst antal anställda oavsett om någon lägenhet är
bebodd eller inte. Det volymbaserade resultatet för perioden visar på ett underskott,
- 978 tkr för särskilt boende, och - 435 tkr för särskilt boende demens. Se även
bifogad uppföljning till välfärdsutskottet för perioden januari – juni 2011.
Det finns således ett behov av att ytterligare se över förutsättningarna för vård- och
omsorgspengen inom berörda verksamheter samt klargöra hur det volymbaserade
underskott som nu uppstått ska hanteras vid kommande bokslut.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-08-16, § 32, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen att genomföra en översyn av
vård- och omsorgspengen för berörda verksamheter samt klargöra hur underskotten
i verksamheterna ska hanteras vid kommande bokslut.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-08-16, § 32
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-07-08
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Charlotte
Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Ingrid Ekström (SD): Förvaltningen
får i uppdrag att genomföra en översyn av vård- och omsorgspengen för särskilt
boende och särskilt boende demens. Översynen ska utgå från att skapa ett system
för ekonomistyrning, som bidrar till god ekonomisk hushållning i enlighet med
projektplanen behandlad på kommunstyrelsen 2007-08-13, § 163. Välfärdsutskottet
får i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera befarade underskott inom särskilt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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boende och särskilt boende demens och planera verksamheten för att kunna möta
skiftande behov av platser inom särskilda boenden. Verksamheterna uppdras
planera verksamheterna och personalbemanning inom särskilda boenden så att
underskott i ekonomin ej uppstår som en följd av outhyrda lägenheter.
Lennart Pettersson (C), Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Charlotte
Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Ingrid Ekström (SD): Förvaltningen
uppdras att göra en översyn av kriterierna för att få en plats på särskilt boende och
överlämna densamma till välfärdsberedningen senast 2011-11-30.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av vård- och
omsorgspengen för särskilt boende och särskilt boende demens. Översynen
ska utgå från att skapa ett system för ekonomistyrning, som bidrar till god
ekonomisk hushållning i enlighet med projektplanen behandlad på
kommunstyrelsen 2007-08-13, § 163.

•

Välfärdsutskottet får i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera befarade
underskott inom särskilt boende och särskilt boende demens och planera
verksamheten för att kunna möta skiftande behov av platser inom särskilda
boenden.

•

Verksamheterna uppdras planera verksamheterna och personalbemanning
inom särskilda boenden så att underskott i ekonomin ej uppstår som en följd
av outhyrda lägenheter.

•

Förvaltningen uppdras att göra en översyn av kriterierna för att få en plats
på särskilt boende och överlämna densamma till välfärdsberedningen senast
2011-11-30.

Expediering
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (LWG, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 582-2011

Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala
utjämningen - SOU 2011:39
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 25 september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift
att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid
behov föreslå förändringar. De flesta av förändringarna föreslås att införas från
2013. Synpunkter på förslagen ska vara Finansdepartementet tillhanda den 15
september. Utredningen finns att ta del av på
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/167118.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag till remissvar.
Kommunförvaltningen föreslår i en skrivelse att Svalövs kommun bör ansluta sig
till Kommunförbundets svar.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-08-22, § 32, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Svalövs kommun överlämnar remissyttrande i enlighet med förslag
från Kommunförbundet Skåne daterat 2011-06-08.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes remissvar på utjämningskommitténs betänkande, SOU
2011:39, daterat 2011-08-23
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-08-22, § 31
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-08-15
Kommunförbundet Skånes förslag till remissvar på utjämningskommitténs
betänkande, SOU 2011:39, daterat 2011-06-08
Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen - SOU
2011:39
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C) och
Torbjörn Ekelund (FP): Svalövs kommun överlämnar remissyttrande i enlighet
med förslag från Kommunförbundet Skåne daterat 2011-08-23.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Svalövs kommun överlämnar remissyttrande i enlighet med förslag från
Kommunförbundet Skåne daterat 2011-08-23.
Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Regeringskansliet (med yttrande)
Kommunförbundet Skåne (med yttrande)
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 781-2011

Medlemskap HH-gruppen
Sammanfattning
Svalövs kommun har av Helsingborgs stad erbjudits kostnadsfritt medlemskap i
HH-gruppen. HH-gruppen är ett nätverk som syftar till etablering av en fast
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är en sammanslutning av
offentliga aktörer och representanter från näringslivet. Nätverket arbetar med
kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och övrigt påverkansarbete.
I september väntas Näringsdepartementet lägga fram sin rapport från den
undersökning kring en HH-förbindelse som pågått sedan förra året. HH-gruppen
kommer i samband med offentliggörandet genomföra en rad aktiviteter och det är
Helsingborgs stads förhoppning att samtliga kommuner i Skåne Nordväst då deltar
som avsändare och budbärare.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterad 2011-08-18
Inbjudan från Helsingborgs stad, daterad 2011-08-15
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Lennart Pettersson (C), Charlotte Wachtmeister (M) och
Torbjörn Ekelund (FP): Svalövs kommun tackar ja till erbjudandet att ingå i
nätverket HH-gruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Svalövs kommun tackar ja till erbjudandet att ingå i nätverket HH-gruppen.

Expediering:
Helsingborgs stad
Skåne Nordväst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 669-2011

Rekommendation att anta Strategi för eSamhället
Sammanfattning
SKL har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom
kommunal sektor. Allt fler människor tar för givet att ärenden ska kunna utföras
enkelt och säkert via nätet. För de flesta kommuner, landsting och regioner innebär
det en stor utmaning. Gemensam kraftsamling och ökad samverkan är nödvändig.
SKL har därför tagit fram en strategi som ska stödja utvecklingen av e-förvaltning
inom kommunal sektor.
Med en nationell uppslutning kring vissa gemensamma spelregler för e-förvaltning
kan kostnader begränsas, beställarrollen stärkas och trösklarna för utveckling av eförvaltning och e-tjänster sänkas. Detta medför bättre service till privatpersoner och
företag.
En nationell styrgrupp med företrädare för kommuner och landsting har lett arbetet
med att ta fram strategin. Samråd har skett med representanter från SKL:s
medlemmar, regionala samverkansforum, Näringsdepartementet, E-delegationen,
Center för eHälsa i samverkan, Inera, Sambruk med flera.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2011-06-28
Strategi för eSamhället
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Lennart Pettersson (C), Charlotte Wachtmeister (M) och
Torbjörn Ekelund (FP): Sveriges Kommuners och Landstings Strategi för
eSamhället antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Sveriges Kommuners och Landstings Strategi för eSamhället antas.

Expediering:
SKL
Kommunförvaltningen (ION, MAN, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 644-2011

Bredbandsstrategi för Skåne
Region Skåne har tagit fram ett förslag till Bredbandstrategi för Skåne, över vilket
Svalövs kommun beretts möjlighet att yttra sig senast 2011-09-30.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget,
vilket kommunen bör kunna ställa sig bakom, med det tillägget att strategin också
måste beakta samarbetsmöjligheterna med icke kommunala stadsnätsägare, som t
ex Svenska Stadsnät AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-08-26
Förslag till yttrande från Kommunförbundet Skåne, daterat 2011-08-16
Skrivelse från Region Skåne, daterad 2011-06-07
Förslag till Bredbandsstrategi för Skåne
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Lennart Pettersson (C), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn
Ekelund (FP), Agnetha Persson (C), och Gunnar Bengtsson (S): Ärendet tas åter
upp till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-17.
Kommunförvaltningen uppdras att vid Region Skåne hemställa om förlängd
remisstid till den 20 oktober 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet tas åter upp till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-10-17.

•

Kommunförvaltningen uppdras att vid Region Skåne hemställa om förlängd
remisstid till den 20 oktober 2011.

Expediering:
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-12

§ 161

Sida

15
(23)

Dnr 528-2011

Förslag till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Svalöv har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön . När Söderåsens Miljöförbund startade 2009
tog man över tillsynsansvaret enligt miljöbalken och då även tillsynsansvaret över
dessa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifternas krav på tillstånd eller anmälan samt vad som är förbjudet varierar
mellan miljöförbundets medlemskommuner. En likformighet är önskvärd om den
kan ske utan att riskerna för miljö- och hälsoskyddet ökar. En översyn kan också
vara motiverat utifrån att föreskrifterna inte ska medföra onödigt tvång för
allmänheten eller annan obefogad inskränkning. I vissa delar har regleringar som
krav på anmälan eller tillstånd blivit överflödiga, då tillämpningen av miljöbalkens
generella krav visat sig räcka långt för ett fullgott miljö- och hälsoskydd.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-06-15, § 71, att ärendet
återremiteras till förvaltningen.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets föreslog 2011-08-24, § 98,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag från
Söderåsens Miljöförbund till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön antas gälla för Svalövs kommun. Föreliggande förslag
till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas gälla fr.o.m.
2011-11-01. Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Svalövs kommun upphör att gälla fr.o.m. 2011-11-01.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-08-24, § 98
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-08-11
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15, § 71
Skrivelse från Söderåsens Miljöförbund, daterad 2011-05-18
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn
Ekelund (FP) och Gunnar Bengtsson (S): Ärendet återremitteras till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12

Kommunstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.

Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet
Söderåsens Miljöförbund
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-12
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Sida
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Dnr 901-2010

Detaljplan för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl. (Kulturhuset),
Svalövs samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att säkerställa sedan flera decennier pågående
markanvändning. Planarbetet påbörjades initialt med enkelt planförfarande. Med
anledning av inkomna synpunkter vid samrådet övergick handläggningen till
normalt planförfarande och utställning (granskning) genomfördes. Inkomna
synpunkter och förvaltningens avvägningar redovisas i bifogat särskilt utlåtande.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets föreslog 2011-08-24, § 89,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
detaljplan för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl. (Kulturhuset) antas.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-08-24, § 89
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-08-01
Behovsbedömning, daterad 2011-08-01
Genomförandebeskrivning, daterad 2011-08-01
Planbeskrivning, daterad 2011-08-01
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, daterad 2011-08-01
Särskilt utlåtande 2011-06-16
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M) och Gunnar Bengtssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl.
(Kulturhuset) antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
• Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl. (Kulturhuset) antas.
Expediering:
Kommunförvaltningen (VSK, BRG, TSA, ABN, MALN)
Se i övr förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-08-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12

§ 163
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Dnr 623-2009

Justering av fast arvode till överförmyndare och
överförmyndarens ersättare
Sammanfattning
Aktuella ersättningar till förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige
2010-03-29, § 25. Överförmyndarens arvode är satt till 3 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode.
Demokratiberedningen har med anledning av ökad arbetsbelastning för
överförmyndaren fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att höja det fasta
arvodet för uppdraget till 6 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit en följdändring av överförmyndarens
ersättares arvode. Ett beslut om höjning av överförmyndarens och
överförmyndarens ersättares fasta arvoden enligt förslaget motsvarar 2 813 kr/mån,
dvs ca 33 800 kr/år (räknat på 2011 års nivåer). För ersättaren gäller beloppen 1
125 kr/mån resp ca 13 500 kr/år.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar, 2011-08-15
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Gunnar Bengtssons (S), Lennart Petterssons (C) och
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Överförmyndarens arvode ska vara 6 % av ordföranden i kommunstyrelsens
arvode. Ersättningen för överförmyndarens ersättare höjs från 1 % till 2,4 % av
kommunstyrelsens ordförandes arvode. Justerade ersättningar för överförmyndare
och överförmyndarens ersättare ska gälla fr o m den 1 oktober 2011. Kostnaden för
föreslagna arvodeshöjningar ska belasta verksamheten överförmyndare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Överförmyndarens arvode ska vara 6 % av ordföranden i kommunstyrelsens
arvode.

•

Ersättningen för överförmyndarens ersättare höjs från 1 % till 2,4 % av
kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-12
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•

Justerade ersättningar för överförmyndare och överförmyndarens ersättare
ska gälla fr o m den 1 oktober 2011.

•

Kostnaden för föreslagna arvodeshöjningar ska belasta verksamheten
överförmyndare.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, ANBD, CEN, JBN)
Överförmyndaren samt överförmyndarens ersättare

Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12
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§ 164

Motion, Överenskommelse mellan Svalövs kommun och den
idéburna sektorn
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion om överenskommelse mellan
Svalövs kommun och den idéburna sektorn.
I motionen lämnas förslag till att teckna en överenskommelse mellan Svalövs
kommun och den idéburna sektorn som är verksam i kommunen.
Motionen remitterades 2011-03-01 till kommunstyrelsen för yttrande.
Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik
Kruse.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2011-08-18
Delegering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-03-01
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28, § 34
Lennart Petterssons (C) motion, daterad 2011-02-09
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C): Kommunstyrelsen antar
kommunstyrelsens ordförandes förslag till yttrande som sitt eget.
Karl-Erik Kruses (S) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen uppdras, i samråd med
kommunfullmäktiges presidium, att senast i januari 2012, återkomma med förslag
till kommunfullmäktige om uppdrag, tidplan och resurser för antingen en tillfällig
beredning eller Välfärdsberedningen, med uppgiften att ta fram en
överenskommelse med den idéburna sektorn i enlighet med motionen. Motionen
bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och fattat beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens ordförandes förslag till yttrande
som sitt eget.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-12
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsen uppdras, i samråd med kommunfullmäktiges presidium,
att senast i januari 2012, återkomma med förslag till kommunfullmäktige
om uppdrag, tidplan och resurser för antingen en tillfällig beredning eller
Välfärdsberedningen, med uppgiften att ta fram en överenskommelse med
den idéburna sektorn i enlighet med motionen.

•

Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och fattat beslut.

Expediering:
Motionären
Kommunstyrelsen (uppdrag)
Kommunförvaltningen (BRG, KET, SEAG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12

§ 165
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Dnr 36-2011

Motion, Personalbil för bättre miljö
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion med förslag till att införa
personalbil som personalförmån för anställda i Svalövs kommun. Ekonomi- och
personalutskott har fått motionen för handläggning.
Ekonomi- och personalutskottets ordförande har skrivit ett svar på motionen.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-08-22, § 33
Svar från ordförande i ekonomi- och personalutskottet, daterat 2011-08-15
Remittering av motion, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31 § 17
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2011-01-13
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C) och Karl-Erik Kruse (S): Ekonomioch personalutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP), Lennart Petterssons (C) och Karl-Erik Kruses (S) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles med hänvisning till yttrandet
från ekonomi- och personalutskottets ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem
Kommunstyrelsens beslut
•

Ekonomi- och personalutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottets ordförande.

Expediering:
Motionären
Ekonomi- och personalutskottet (uppdrag)
Kommunförvaltningen (PAEK, BRG)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-09-12

§ 166

Dnr 92-2011

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2011
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2011-09-01
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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