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Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Johanna Hedin (C), §§ 19-26
Anette Hallberg (S)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
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Patrik Wilhelmsson (KD)
Övriga:
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Paul Eklund, stabschef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Lars Wästberg, produktionschef
Eva Lövbom, räddningschef, § 19
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Ing-Marie Ericsson, enhetschef, §§ 19-20, 23
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§ 19

Information
Mot bakgrund av att demokratiberedningens ordförande aviserat att förslaget till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige ytterligare kommer att revideras, lyfts
ärendet ut från dagens sammanträde och tas upp vid kommunstyrelsens
sammanträde 2012-03-12.
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel bokslut 2011.
Räddningschef Eva Lövbom informerar om Utredning om gemensam organisation
för räddningstjänsten i Skåne Nordväst (Dnr 37-2012)
Bitr rektor Anders Westerlund informerar om Svalöfs gymnasiums policy vad
gäller hot och våld.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) informerar om Tilläggsavtal IV
till gällande konsortialavtal för Sydvatten AB, Ängelholms kommun avser inträda
(Dnr 176-2012)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) informerar
om Kommunförbundet Skånes Välfärdskonferens 2012-02-09 – 10
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 20

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2012-01-30
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-01-31
Protokoll från välfärdsutskottet 2012-01-31
Protokoll från gymnasieutskottet 2011-12-07
Protokoll från gymnasieutskottet 2012-01-25
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2012-01-10 (offentlig del)
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2012-01-17
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2011-12-09
Protokoll från gymnasiesamverkan Skåne Nordväst 2011-12-16
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 56-2012

Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn
Sammanfattning
Svalövs kommun har möjlighet att yttra sig över utredningen Översyn av
mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (SOU 2011:64). Yttrande skall
vara justitiedepartementet tillhanda senast 2012-03-05.
Ett förslag till yttrande har tagits fram, som i huvudsak ansluter till SKL:s yttrande
i ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2012-01-30
Yttrande från SKL, daterat 2012-01-20
Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (SOU 2011:64)
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP), Agnetha
Persson (C) och Krister Olsson (S): Föreliggande förslag till yttrande antas 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 antas som kommunstyrelsens eget.

Expediering:
Justitiedepartementet
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 1187-2011

Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för
mottagande av ensamkommande barn, Ds 2011:34
Sammanfattning
Svalövs kommun har möjlighet att yttra sig över utredningen Översyn av den
statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, Ds
2011:34. Yttrande skall vara justitiedepartementet tillhanda senast 2012-03-05.
Ett förslag till yttrande har tagits fram, som i huvudsak ansluter till SKL:s yttrande
i ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2012-01-02
Yttrande från SKL, daterat 2012-01-20
Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (SOU 2011:64)
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP), Agnetha
Persson (C) och Krister Olsson (S): Föreliggande förslag till yttrande antas 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 antas som kommunstyrelsens eget.

Expediering:
Justitiedepartementet
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 921-2011, 364-2011

Analys av ekonomin för LSS-verksamheten
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2011-08-15, § 136, bl a beslut att kommunförvaltningen
skulle återkomma med en analys av ekonomi för LSS-verksamheten. Redovisning
av uppdraget skulle ske senast 31 december 2011.
Nu föreligger en analys av ekonomin, daterad 2012-01-14.
Välfärdsutskottet fattade 2012-01-31, § 3, följande beslut: Välfärdsutskottet noterar
analysen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-01-31, § 3
Analys av ekonomi för LSS-verksamheten, daterad 2012-01-14
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av produktionschef Lars Wästberg, vik
verksamhetschef, Cathrin Mårtensson och enhetschef Ing-Marie Ericsson.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Christer
Laurell (C), Thomas Löfgren (M) och Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, CAN, JBN)

Justerandes sign
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Dnr 11-2012

Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst
Sammanfattning
2006 tecknades att samarbetsavtal för Samverkan mellan gymnasieskolor i Skåne
Nordväst. Svalövs kommun företräddes på den tiden av Landskrona-KävlingeSvalövs gymnasieförbund. Målsättningen var att gemensamt stärka och utveckla
hela området till en attraktiv gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja
bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet. Med detta avtal kunde
ungdomar fritt söka och antas som förstahandssökande i alla de nordskånska
kommunerna.
2008 undertecknades ett Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne där 26
kommuner och 3 gymnasieförbund i Skåne och västra Blekinge beslutade att
samverka på gymnasieskolans område. Målsättningen var samma som ovanstående
att utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion. Svalövs kommun
företräddes även i detta avtal av gymnasieförbundet.
Med Skåneavtalet kan ungdomar fritt välja program som erbjuds i hela
samverkansområdet och blir mottagna i första hand.
Våren 2011 undertecknades ett tilläggsavtal för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst.
Även detta undertecknades för Svalövs kommun av gymnasieförbundet. Detta avtal
möjliggjorde för elever i åk 1 att få sitt förstahandsval av introduktionsprogrammet
yrkesintroduktion enligt den nya skollagen.
I och med att Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund upplöstes
undertecknades ett reviderat samverkansavtal och därmed godkändes Svalövs
kommun som ny avtalspart.
Förvaltningscheferna i Skåne Nordväst har tagit fram förslag till omarbetat
Samverkansavtalet för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst. Utöver tidigare
målsättningen finns även ambitionen att höja utbildningsnivån i regionen. Avtalet
omfattar samverkansmodell för gymnasieutbildningar i Skåne Nordväst, antagning,
ekonomiska villkor och förutsättningar, utbildningens kvalitet, information samt
gemensamma utvecklingsområden. Förvaltningschefsgruppen är beredande organ
och förslagen fastställs av en politikergrupp. Alla beslut fattas i respektive kommun
av ansvarig nämnd.
I avtalet förtydligas tidplan för när utbildningsutbud i respektive kommun ska
beslutas och när det ska fastställas för Skåne Nordväst.
Överenskommelse om interkommunala ersättningar följer Skåne-modellen,
Gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning i gymnasieskolan.
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Avtalet ska följas upp och utvärderas genom att följa elevströmmar, grad av
tillgodosedda förstahandsval på program och skola, omval, avhopp, kostnad i
genomsnitt per elevplats och avtalets tillämpning.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordväst
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-16, § 2
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen 2012-01-03
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Torbjörn
Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Föreliggande förslag till Samverkansavtal
för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst godkännes. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas att underteckna detsamma.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne
Nordväst godkännes.

•

Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna detsamma.

Expediering:
SkåneNordväst
Kommunförvaltningen (KET)

Justerandes sign
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Dnr 123-2012

Sommarjobb 2012
Sammanfattning
Inför sommaren 2012 föreligger nu ett förslag från Kommunförvaltningen Arbete
& Integration om sommarjobb för ungdomar. För genomförande behövs
kompletterande finansiering med 150 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-01-31
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av verksamhetschef Sven Holmberg.
Yrkanden
Krister Olsson (S), Ingrid Ekström (SD), Birgitta Jönsson (S), Charlotte
Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Agnetha Persson (C)
Tomas Löfgren (M), Karl-Erik Kruse (S) och Christer Laurell (C):
Kommunförvaltningen uppdras att arrangera sommarjobb enl föreliggande förslag.
Kompletterande finansiering med 150 tkr beslutas i samband med
Kompletteringsbudget I. Finansiering år 2013 och framåt behandlas i
budgetprocessen inför år 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att arrangera sommarjobb enl föreliggande
förslag.

•

Kompletterande finansiering med 150 tkr beslutas i samband med
Kompletteringsbudget I.

•

Finansiering år 2013 och framåt behandlas i budgetprocessen inför år 2013.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SNAK, JBN)
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Dnr 465-2011

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd – tillfälliga
tillstånd
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 114 att förslag till nya avgifter för
ansökningar om alkoholtillstånd ska gälla fr.o.m. 1 augusti 2011.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge myndighetsutskottet välfärd i
uppdrag att undersöka möjligheten till att dels söka tillstånd för flera
tillställningar vid ett tillfälle, och dels att se på möjligheterna att ta ut en lägre
avgift vid återkommande ansökningar från samma arrangör.
En ansökan för tillfälligt tillstånd till allmänheten kostar 1 500 kronor enligt
nuvarande taxa. Det finns föreningar/privatpersoner som ansöker om
serveringstillstånd 5-10 gånger/år. Kostnaden blir då 7 500 kronor – 15 000
kronor. Enligt Alkohollagen kan tillfälliga tillstånd till allmänheten sökas max
12 gånger/år. En maxtaxa för dessa ansökningar skulle förslagsvis vara 7 500
kronor/år.
En ansökan för tillfälligt tillstånd till slutna sällskap kostar 1 200 kronor. Det
finns föreningar/privatpersoner som ansöker om serveringstillstånd 5-10
gånger/år. Kostnaden blir då 6 000 kronor – 12 000 kronor. Enligt Alkohollagen
kan tillfälliga tillstånd till slutna sällskap sökas max 12 gånger/år. En maxtaxa
för dessa ansökningar skulle förslagsvis vara 6 000 kronor/år.
För att föreningar/privatpersoner ska kunna nyttja maxtaxan bör de vid första
ansökan ange att de kommer att ansöka fler gånger. Alkoholhandläggaren gör en
utredning/år och vid varje serveringstillfälle meddelar
föreningen/privatpersonen om att de ska ha ett arrangemang.
Myndighetsutskottet Välfärd föreslog 2012-01-10, § 167, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: För ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten sätts en maxtaxa på 7 500 kronor per år. För
ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap sätts en maxtaxa
på 6000 kronor per år.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet Välfärds protokoll 2012-01-10, § 167
Utredning från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
socialsekreterare Ingrid Dahl, daterad 2011-12-06
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20 § 114
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av verksamhetschef Britt Tullberg.
Yrkanden
Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Olof
Röstin (M), Torbjörn Ekelund (M), Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C)
Justerandes sign
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och Agnetha Persson (C): För ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten sätts en maxtaxa på 7 500 kronor per år. För ansökningar om
tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap sätts en maxtaxa på 6000 kronor
per år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

För ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten sätts en
maxtaxa på 7 500 kronor per år.

•

För ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap sätts
en maxtaxa på 6000 kronor per år.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, IDL)
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Dnr 1111-2011

Varumärke och grafisk profil för Svalövs kommun – Ny logotype
Sammanfattning
När kommunen övertog huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium den
1 juli 2011 ingick i överenskommelsen att skapa en ny logotyp för skolan.
Skolans tidigare logotyp fick inte fortsatt användas när gymnasieförbundet
upphörde.
Förvaltningsledningen bedömde att även kommunens grafiska profil
behövde ses över och en upphandling gjordes för en översyn av både
kommunens och Svalöfs gymnasiums varumärke och grafiska profil för att
skapa en gemensam identitet.
Kommunikationsbyrån Wonder Brand AB med säte i Göteborg vann
kommunens upphandling och har tagit fram en diagnos över Svalövs
kommun och utifrån den presenterat ett förslag till ny grafisk profil.
Kommunens informationsansvarige har presenterat både diagnosen och
förslaget till ny profil för kommunstyrelsen.
Nästa steg i processen är att låta ta fram en grafisk manual.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-01-20
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Krister Olsson
(S) och Ingrid Ekström (SD): Kommunstyrelsen godkänner Svalövs kommuns och
Svalöfs gymnasiums nya logotyp. Kommunchef Fredrik Löfqvist bemyndigas fatta
beslut om införande och användande av logotypen i avvaktan på fattat beslut om
grafisk manual.
Agnetha Persson (C): All text i alla förvaltningar ska ha samma färg inklusive
Svalöfs gymnasium. Kommunvapnet ska placeras invid loggan Svalövs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Agnetha Perssons tilläggsyrkanden, och
finner att kommunstyrelsen avslår dem.
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Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen godkänner Svalövs kommuns och Svalöfs gymnasiums
nya logotyp.
• Kommunchef Fredrik Löfqvist bemyndigas fatta beslut om införande och
användande av logotypen i avvaktan på fattat beslut om grafisk manual.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, ION, LHN)
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Dnr 162-2012

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2012-01-05.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Redovisningen godkänns.
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Dnr 1111-2011

Varumärke och grafisk profil för Svalövs kommun – Ny logotype
Med anledning av beslutet om ny logotype och det vidare arbete med att ta fram
grafisk manual, förde kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och insynsplatser
gruppdiskussioner om i kombination med vilka ”pay off” logotypen ska få
användas.

Justerandes sign
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