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Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Ingrid Ekström (SD)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Anette Hallberg (S)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Stabschef Paul Eklund
Informationsansvarig Inga-Lill E Olsson
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant
Produktionschef Lars Wästberg
Räddningschef Eva Lövbom, §§ 58 - 59, 72
Stf räddningschef Ulf Svensson, §§ 58 - 59, 72
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, § 71
Byggnadsinspektör Jörgen Wallin, § 71
Rektor Lena Hansson, Svalöfs gymnasium, § 58 a) – b)
VD Bo Gripsten, AB SvalövsBostäder/-Lokaler, §§ 58 – 68, 72
Ekonomichef Peter Eriksson, AB SvalövsBostäder/-Lokaler, §§ 58 – 68, 72
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§ 58

Information
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
 Befolkningsutveckling per område 2010 (Dnr 190-2010)
 Preliminär befolkningsstatistik per 2011-01-31 (Dnr 248-2010)
b) Rektor Lena Hansson informerar om:
 Övertagande av Svalöfs gymnasium (Dnr 241-2009)
c) Räddningschef Eva Lövbom informerar om:
 Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs
kommun (Dnr 239-2011)
d) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om:
 Samverkansavtal för pedagogisk verksamhet (Dnr 480-2010)
 Regional samverkansorganisation kring En skola på vetenskaplig grund
(Dnr 273-2011)
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
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§ 59

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-03-21
Protokoll till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-02-16
Protokoll till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-03-16
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-03-08
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2011-03-09
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2010-12-20
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
 Utskottens redovisning av fattade delegeringsbeslut godkännes.
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Dnr 14-2011, 238-2011

Årsredovisning 2010, Svalövs kommun
Sammanfattning
Staben har sammanställt årsredovisningen 2010 för Svalövs kommun.
Föreligger också skrivelse ang. överföring av över- och underskott 2010 inom
verksamhet med brukarbaserat ersättningssystem.
Beslutsunderlag
Skrivelse ang. Överföring av över- och underskott 2009 inom verksamhet med
brukarbaserat ersättningssystem, daterad 2011-03-23
Årsredovisning för Svalövs kommun 2010
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut 2011-03-03, § 24
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens årsredovisning 2010
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Emil
Fennstam (SD): Årsredovisningen för år 2010 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige. Årsredovisningen för år 2010 för Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden noteras. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten
övervägande är tillfredställande indikerar detta att kommunens sammanvägda
måluppfyllelse under verksamhetsåret 2010 har varit god. Mot denna bakgrund
föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att bedömningen God
ekonomisk hushållning uppfylls.
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Emil
Fennstams (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för de sju
resultatenheterna fastställes. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Årsredovisningen för år 2010 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige.
 Årsredovisningen för år 2010 för Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
noteras.
Justerandes sign
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 Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är
tillfredställande indikerar detta att kommunens sammanvägda
måluppfyllelse under verksamhetsåret 2010 har varit god. Mot denna
bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att
bedömningen God ekonomisk hushållning uppfylls.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Resultaten för de sju resultatenheterna fastställes. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen Staben (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

7

2011-04-04

(35)

§ 61

Dnr 800-2010, 267-2011

Begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2011
Sammanfattning
Överföring av preliminära investeringsanslag från 2010 till 2011 ska beslutas
senast i november i kommunfullmäktige.
Kommunförvaltningen ska därefter informera kommunfullmäktige om definitiva
summor senast i mars 2011. Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut
om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt
tillkommit.
Kommunfullmäktige fattade 2011-11-29, § 136, följande beslut: Begäran avseende
Projektet Söderåstrafiken busshållplats avslås. Begäran avseende projektet
Båghallen Svalöv, akustik, avslås. Kommunstyrelsen medges preliminär överföring
med 13 843 000 kr. Omdisponering medges med 1 800 000 kr från projekt
ombyggnad Centralskolan till projekt Idrottshall Kågeröd. Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden medges preliminär överföring med 96 000 kr. Styrelsen för BT
Kemi efterbehandling medges preliminär överföring med 1 398 000 kr.
I nedanstående tabell framgår beloppen för de enskilda nämnderna
Nämnd

Preliminärt
beslut i KF; tkr

Kommunstyrelsen
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
BT-Kemi efterbehandling
TOTALSUMMA

14 015
96
1 398
16 226

Förslag till
definitivt
beslut; tkr
11 869
0
1 398
13 267

Ekonomi- och personalutskottet behandlade ärendet 2011-03-21, och överlämnade
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, med bilagor, från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-0323
Ekonomi- och personalutskottets beslut 2011-03-21, § 12
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 136
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S):
Definitiv överföring på totalt 13 267 tkr godkännes, fördelat på kommunstyrelsen
med 11 869 tkr och Styrelsen för BT kemi efterbehandling med 1 398 tkr.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Definitiv överföring på totalt 13 267 tkr godkännes, fördelat på
kommunstyrelsen med 11 869 tkr och Styrelsen för BT kemi
efterbehandling med 1 398 tkr.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 272-2011

Kompletteringsbudget per 2011-02-28
Sammanfattning
Föreligger kompletteringsbudget per 2011-02-28.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2011-02-28, samt förslag till kompletteringsbudget,
daterad 2011-03-23
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn
Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta
fram underlag om barnomsorg på obekväm arbetstid enligt följande: a) bedömning
av hur stort behov som finns för barnomsorg på obekväm arbetstid, b) beskrivning
av hur ett regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid kan utformas, baserat på
nuvarande regelverk, c) ge en uppfattning om kostnaderna för att införa barntillsyn
på obekväm arbetstid till alla med detta behov baserat på olika nivåer av omsorg på
obekväm arbetstid, d v s längre omsorgstid vardagkvällar, helgomsorg dagtid och
fullt införd kvälls-, natt- och helgomsorg, samt d) ta fram förslag på vilka enheter i
kommunen servicen med barnomsorg på obekväm arbetstid skulle kunna erbjudas,
och hur alternativ till hur barnomsorgspeng kan utformas för att möta
omsorgsbehov på obekväm tid.
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Anslaget för
Politisk organisation 2011 minskas med 200 000 kr avseende allmänna val, 2)
Anslaget för Förvaltningsledning 2011 ökas med 150 000 kr avseende Webbprojekt, med 200 000 kr avseende Utveckling e-tjänster och med 40 000 kr
avseende bredbandsinstallation, 3) Förvaltningsledningens anslag 2011 och framåt
ökas med 500 000 kr avseende Nytt personalsystem, 4) Anslaget för Grundskola
2011 och framåt med ökas med 673 000 kr avseende effekter av ny skollag, 5)
Anslaget för Arbetsmarknad 2011 ökas med 300 000 kr avseende sommarjobb till
skolungdomar, 6) Anslaget för Park 2011 ökas med 400 000 kr avseende drift- och
kapitalkostnader för Vallarna och med 100 000 kr avseende kapitalkostnader för
ÖresundBo, 7) 1 087 000 kr ombudgeteras 2011 och framåt från
Förvaltningsledning till Bygg-, trafik- och räddningsnämnd med 531 000 kr, till
Gator och vägar med 278 000 kr och till Park med 278 000 kr avseende flyttning av
1,5 tjänst, 8) Anslaget för Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 2011 ökas med 100
000 kr avseende ovårdade fastigheter, 9) Anslaget för Räddningstjänst 2011 och
framåt ökas med 200 000 kr avseende Rakel och med 50 000 kr avseende
hjärtstartare, 10) Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2011 ökas med 600 000
kr avseende bemanning försörjningsstöd, 11) Anslaget för Revisionen 2011 och
framåt ökas med 80 000 kr avseende utökat antal ledamöter, 12) Anslag för
Överförmyndare 2011 och framåt ökas med 250 000 kr avseende utökad
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verksamhet, 13) Finansiering av ovanstående anslag sker via högre beräknade
skatteintäkter 2011 med 8 200 000 kr, och lägre kostnader för pensioner med 1 500
000 kr. Mellanskillnaden på 6 257 000 kr tillförs strategisk reserv, 14) Anslaget för
intern ränta minskas med 9 500 000 kr beroende på fastighetsförsäljning till AB
SvalövsBostäder. Finansiering sker via motsvarande minskning av Finansiella
kostnader och intäkter, 15) Beslut om ev ökat anslag för Räddningstjänst 2011 och
framåt med 100 000 kr avseende Kommunikationsinsatser enligt LSO senareläggs
till uppföljning per 30 april 2011 i avvaktan på kompletterande information, 16)
Beslut om ev ökat anslag för Räddningstjänsten med anledning av begäran om 400
000 kr i investeringsanslag och 100 000 kr för kapitalkostnader för investeringar
avseende MSA-paket och Pick Up till senareläggs till uppföljning per 30 april 2011
i avvaktan på kompletterande information, 17) Beslut om ev ökat anslag för fler
biståndshandläggare inom Vård och omsorg 2011 och framåt med 460 000 kr
senareläggs till uppföljning per 30 april 2011 i avvaktan på kompletterande
underlag som följd av beslutet om regelverk om generell rätt till trygghetslarm, 18)
Ansökan om medel till Trainee, Web och kommunikation om 300 000 kronor och
300 000 kronor avseende beslutsstödssystem avslås. Dessa får behandlas i
kommande budgetprocesser eller finansieras inom ram, 19) 120 000 kr anslås i
investeringsbudgeten för räddningstjänsten avseende hjärtstartare och 235 000 kr
för åtgärder Kågerödslund, 20) Investeringsanslag för ombyggnad Centralskolan
med 16 000 000 kr och investeringsanslag för utemiljö lekredskap med 800 000 kr
tas bort beroende på försäljning av verksamhetslokaler till AB SvalövsLokaler, 21)
Verksamheter och nämnder uppdras vidta åtgärder inom övriga verksamheter för
att hålla givna ramar, samt 22) I övrigt noteras informationen.
Christer Laurell (C): Bifall till punkt 5) i Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag om barnomsorg på
obekväm arbetstid enligt följande:
a) bedömning av hur stort behov som finns för barnomsorg på obekväm
arbetstid,
b) beskrivning av hur ett regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid
kan utformas, baserat på nuvarande regelverk,
c) ge en uppfattning om kostnaderna för att införa barntillsyn på
obekväm arbetstid till alla med detta behov baserat på olika nivåer av
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omsorg på obekväm arbetstid, d v s längre omsorgstid vardagkvällar,
helgomsorg dagtid och fullt införd kvälls-, natt- och helgomsorg, samt
d) ta fram förslag på vilka enheter i kommunen servicen med
barnomsorg på obekväm arbetstid skulle kunna erbjudas, och hur
alternativ till hur barnomsorgspeng kan utformas för att möta
omsorgsbehov på obekväm tid.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anslaget för Politisk organisation 2011 minskas med 200 000 kr avseende
allmänna val.
2. Anslaget för Förvaltningsledning 2011 ökas med 150 000 kr avseende
Webb- projekt, med 200 000 kr avseende Utveckling e-tjänster och med
40 000 kr avseende bredbandsinstallation.
3. Förvaltningsledningens anslag 2011 och framåt ökas med 500 000 kr
avseende Nytt personalsystem.
4. Anslaget för Grundskola 2011 och framåt med ökas med 673 000 kr
avseende effekter av ny skollag.
5. Anslaget för Arbetsmarknad 2011 ökas med 300 000 kr avseende
sommarjobb till skolungdomar.
6. Anslaget för Park 2011 ökas med 400 000 kr avseende drift- och
kapitalkostnader för Vallarna och med 100 000 kr avseende
kapitalkostnader för ÖresundBo.
7. 1 087 000 kr ombudgeteras 2011 och framåt från Förvaltningsledning till
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd med 531 000 kr, till Gator och vägar
med 278 000 kr och till Park med 278 000 kr avseende flyttning av 1,5
tjänst.
8. Anslaget för Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 2011 ökas med 100 000 kr
avseende ovårdade fastigheter.
9. Anslaget för Räddningstjänst 2011 och framåt ökas med 200 000 kr
avseende Rakel och med 50 000 kr avseende hjärtstartare.
10. Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2011 ökas med 600 000 kr
avseende bemanning försörjningsstöd.
11. Anslaget för Revisionen 2011 och framåt ökas med 80 000 kr avseende
utökat antal ledamöter.
12. Anslag för Överförmyndare 2011 och framåt ökas med 250 000 kr avseende
utökad verksamhet.
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13. Finansiering av ovanstående anslag sker via högre beräknade skatteintäkter
2011 med 8 200 000 kr, och lägre kostnader för pensioner med 1 500 000
kr. Mellanskillnaden på 6 257 000 kr tillförs strategisk reserv.
14. Anslaget för intern ränta minskas med 9 500 000 kr beroende på
fastighetsförsäljning till AB SvalövsBostäder. Finansiering sker via
motsvarande minskning av Finansiella kostnader och intäkter.
15. Beslut om ev ökat anslag för Räddningstjänst 2011 och framåt med 100 000
kr avseende Kommunikationsinsatser enligt LSO senareläggs till
uppföljning per 30 april 2011 i avvaktan på kompletterande information.
16. Beslut om ev ökat anslag för Räddningstjänsten med anledning av begäran
om 400 000 kr i investeringsanslag och 100 000 kr för kapitalkostnader för
investeringar avseende MSA-paket och Pick Up till senareläggs till
uppföljning per 30 april 2011 i avvaktan på kompletterande information.
17. Beslut om ev ökat anslag för fler biståndshandläggare inom Vård och
omsorg 2011 och framåt med 460 000 kr senareläggs till uppföljning per 30
april 2011 i avvaktan på kompletterande underlag som följd av beslutet om
regelverk om generell rätt till trygghetslarm.
18. Ansökan om medel till Trainee, Web och kommunikation om 300 000
kronor och 300 000 kronor avseende beslutsstödssystem avslås. Dessa får
behandlas i kommande budgetprocesser eller finansieras inom ram.
19. 120 000 kr anslås i investeringsbudgeten för räddningstjänsten avseende
hjärtstartare och 235 000 kr för åtgärder Kågerödslund.
20. Investeringsanslag för ombyggnad Centralskolan med 16 000 000 kr och
investeringsanslag för utemiljö lekredskap med 800 000 kr tas bort
beroende på försäljning av verksamhetslokaler till AB SvalövsLokaler.
21. Verksamheter och nämnder uppdras vidta åtgärder inom övriga
verksamheter för att hålla givna ramar.
22. I övrigt noteras informationen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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§ 63

Dnr 215-2010, 272-2011

Kostnadsutveckling för verksamheten överförmyndare
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-16, § 16, i samband med behandlingen av
den ekonomiska uppföljningen för första halvåret 2010, att uppdra åt
kommunförvaltningen att ta fram ett underlag för att beskriva historisk samt väntad
framtida kostnadsutveckling för verksamheten överförmyndare.
Antal ärenden
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

God man
enl 11:4
39
48
58
67
74
86
97

Förvaltare
enl 11:7
6
5
6
7
7
9
9

Totalt
45
53
64
74
81
95
106

Kostnader
tkr
230
197
296
410
678
748
1 060

Kostnadsutvecklingen har varit kraftig de senaste åren. Det finns ett antal skäl till
detta. Antalet ärenden har sedan år 2005 mer än fördubblats. Ärendenas karaktär
har över tiden förändrats. Inslagen av huvudmän med psykiska sjukdomar och
missbruksproblem har ökat. En ny och ökande grupp är personer inom LSSpersonkretsen. Behovet av insatser från gode män och förvaltare har därmed också
ökat.
Ett fördjupat samarbete mellan kommuner i nordvästra Skåne har diskuterats, vilket
kan komma att påverka kostnadsbilden.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-03-21, § 15, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets beslut, 2011-03-21, § 15
Förslagsskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson och ekonom Annika Andersson,
daterad 2011-01-26
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik Kruse (S) och Charlotte Wachtmeister (M):
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

14

2011-04-04

(35)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (AAN)
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Dnr 317-2011

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag - bolagsordningar och
ägardirektiv för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
Den 1 januari 2011 infördes ny lagstiftning som innebär förändrade villkor för
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet är att skapa likvärdiga
förutsättningar för allmännyttiga och privata hyresvärdar, samt att anpassa
lagstiftningen till EU-rätten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse och ekonomichef Jan
Bengtsson, daterad 2011-03-23
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer
Laurells (S), Emil Fennstams (SD) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bolagsordningen för AB SvalövsBostäder, § 3, ändras i
enlighet med föreliggande förslag. Bolagsordningen för AB SvalövsLokaler, § 3,
ändras i enlighet med föreliggande förslag. Ägardirektiven för AB SvalövsBostäder
och AB SvalövsLokaler ändras i enlighet med föreliggande förslag. Kommunens
ombud uppdras att vid ordinarie årsstämmor 2011 framlägga förslagen till
reviderade bolagsordning och ägardirektiv för omedelbart ikraftträdande.
Christer Laurells (C) och Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Ägardirektivet ang nyproduktion för AB SvalövsBostäder, ska
ändras till ”AB SvalövsBostäder ska verka för att öka nyproduktionen av
hyreslägenheter i kommunen”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Bolagsordningen för AB SvalövsBostäder, § 3, ändras i enlighet med
föreliggande förslag.
 Bolagsordningen för AB SvalövsLokaler, § 3, ändras i enlighet med
föreliggande förslag.
 Ägardirektiven för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler ändras i
enlighet med föreliggande förslag.
 Kommunens ombud uppdras att vid ordinarie årsstämmor 2011 framlägga
förslagen till reviderade bolagsordning och ägardirektiv för omedelbart
ikraftträdande.
Expediering:
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (JBN, MAPA)

Ajournering 15.05 – 15.15
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Dnr 416-2010

Uppföljning av intern kontrollplan 2010
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2010-06-07 § 116 kommunförvaltningens förslag till
intern kontrollplan 2010. Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Ansvaret för arbetet med intern kontroll ligger numera på arbetsgruppen Team risk
och säkerhet. Teamet har påbörjat en process för att utveckla internkontrollarbetet
så att det mera koncentreras på de moment som är viktigast för hela kommunen.
Kommunen har bra rutiner för arbetet kring intern kontroll. Styrningen behöver
dock förbättras så att den bättre koncentrerar på moment där riskbedömningen är
högre. Kontrollmomenten måste också bli mera enhetliga och likartade i hela
kommunen.
Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2010 för att anses
ha en god intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av
resultatet för de enskilda momenten trots att alla delar av tidsskäl inte har kunnat
redovisas.
Ekonomi- och personalutskottet behandlade ärendet 2011-03-21, och överlämnade
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets beslut 2010-03-21, § 13
Rapport avseende intern kontroll inom Svalövs kommun 2010, daterad 2011-03-15
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Krister Olsson (S) och
Christer Laurell (C): Informationen noteras. Kommunstyrelsen bedömer att
Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
 Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern
kontroll under 2010.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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Dnr 268-2011

Intern kontrollplan 2011
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till kontrollplaner för kommunens
verksamheter.
Förvaltningen har genomfört en förändring av arbetet med intern kontrollplan inför
2011. Planering av arbetet sker nu via arbetsgruppen för Team risk och säkerhet.
Förvaltningen har i samband med arbetet ändrat på beskrivningen av risk efter
synpunkter från revisionen. Förändringen består i att gruppen har kompletterat den
hittillsvarande beskrivningen av risk med uppgifter över konsekvenser och
sannolikhet.
Ekonomi- och personalutskottet behandlade ärendet 2011-03-21, och överlämnade
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets beslut 2010-03-21, § 14
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson och sammankallande i risk- och
säkerhetsgruppen Lars Wästberg, daterad 2011-03-04
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C):
Förslag till plan för intern kontroll för 2011, enl specifikation i bilagor godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Förslag till plan för intern kontroll för 2011, enl specifikation i bilagor
godkännes.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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§ 67

Dnr 175-2010

Årsredovisning 2010, AB SvalövsBostäder
Sammanfattning
AB SvalövsBostäder har överlämnat årsredovisning för år 2010 med tillhörande
granskning från revisorerna.
Det noteras att årsstämma för bolaget kommer att hållas den xx maj 2011.
Beslutsunderlag
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad den 16 mars 2011
Årsredovisning 2010, med revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB
SvalövsBostäder.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: AB
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2010 noteras. Svalövs kommuns ombud
instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
 AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2010 noteras.
 Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
 Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Expediering:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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§ 68

Dnr 176-2010

Årsredovisning 2010, AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
AB SvalövsLokaler har överlämnat årsredovisning för år 2010 med tillhörande
granskning från revisorerna.
Det noteras att årsstämma för bolaget kommer att hållas den xx maj 2010.
Beslutsunderlag
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad den 16 mars 2011
Årsredovisning 2010, med revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB
SvalövsLokaler.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2010 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokalers beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2010 noteras.
 Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
 Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Expediering:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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§ 69

Dnr 152-2011

Årsredovisning 2010, LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Sammanfattning
Från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) föreligger årsredovisning för år
2010 med tillhörande revisionsberättelse samt granskningsrapport.
Styrelsen har redovisat sitt arbete i en bolagsstyrningsrapport daterad den 14
februari 2010.
Stämma kommer att avhållas den xx maj 2010.
Beslutsunderlag
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad 2011-02-23
Årsredovisning med revisionsberättelse, daterad 2011-02-15
Bolagsstyrningsrapport, daterad 2010-02-14
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande
årsredovisning för 2010 för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR)
noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige


Föreliggande årsredovisning för 2010 för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) noteras.



Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Expediering
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Landskrona kommun
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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§ 70

Dnr 29-2010

Ungdomsenkäten Lupp 2010 - Hur ser situationen ut för unga i er
kommun?
Sammanfattning
Svalövs kommun har under hösten 2010 deltagit i Ungdomsenkäten Lupp 2010 Hur ser situationen ut för unga i er kommun? Resultatet föreligger nu i form av en
rapport, vilken föredrogs vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-14, § 41
Rapport - Ungdomsenkäten Lupp 2010 - Hur ser situationen ut för unga i er
kommun?
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Emil
Fennstam (SD) och Christer Laurell (C): Rapporten överlämnas till
demokratiberedningen för framtagande av förslag till fortsatt arbete med
ungdomsinflytande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Rapporten överlämnas till demokratiberedningen för framtagande av förslag
till fortsatt arbete med ungdomsinflytande.

Expediering:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (ARH, MAPA)
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Dnr 240-2011

Ny taxa enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) för Svalövs
kommun
Sammanfattning
Riksdagen har antagit en ny Plan- och bygglag (PBL 2010:900) att gälla från och
med 2011-05-02. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av detta
tagit fram ett förslag till ”Plan- och bygglovstaxa 2011”. Förvaltningen föreslår att
Svalöv kommuns taxa ändras i enlighet med SKL:s förslag. SKL rekommenderar
att justeringsfaktorn N sätt till 0,8 för kommuner med högst 20 000 invånare.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade 2011-03-03, § 30, att ge
förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslag till ny taxa.
Samtidigt föreslog man kommunfullmäktige att justeringsfaktorn för Svalövs
kommun ska vara N=0,8 samt att föreliggande förslag till taxa ska antas att gälla fr
o m 2010-05-02.
Det har diskuterats att riksdagen ev skulle senarelägga ikraftträdandedatum för den
nya lagen, och mot bakgrund av det föreslås beslutet anpassas för detta.
Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut 2011-03-03, § 30
Förvaltningens förslag till ny taxa med startdatum 2011-05-02.
Taxan från Sveriges Kommuner och Landsting, version nummer 2011-01-26.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson och byggnadsinspektör Jörgen Wallin.
Yrkanden
Emil Fennstams (SD), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof
Röstins (M) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Justeringsfaktorn för Svalövs kommun ska vara N=0,8. Föreliggande förslag till
taxa antas att gälla från samma datum som den nya Plan- och bygglagen träder i
kraft, prel 2011-05-02.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Emil Fenstams m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Justeringsfaktorn för Svalövs kommun ska vara N=0,8.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

25

2011-04-04

(35)

 Föreliggande förslag till taxa antas att gälla från samma datum som den nya
Plan- och bygglagen träder i kraft, prel 2011-05-02.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, JWN, MAPA)
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§ 72

Dnr 265-2011

Förslag på ny taxa för tillstånd rörande brandfarlig vara
Sammanfattning
Räddningstjänsten i Skåne Nordväst har tagit fram ett gemensamt taxeförslag
gällande Lagen om brandfarlig vara efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting. Taxekonstruktionen är uppbyggd så att kostnaden = handlingstid x
timkostnad. Förslaget innebär att timkostnaden föreslås bli densamma som för
tillsyn, det vill säga 803 kr/h.
Bygg-, trafik och räddningsnämnden föreslog 2011-02-03, § 12, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Föreliggande förslag till taxa
antas. Taxan fastställs till 803 kronor per timme.
Beslutsunderlag
Bygg-, trafik och räddningsnämndens beslut 2011-02-03, § 12
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-01-04.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom och stf
räddningschef Ulf Svensson.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Emil
Fennstam (SD): Föreliggande förslag till taxa antas. Taxan fastställs till 803 kronor
per timme.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Föreliggande förslag till taxa antas.
 Taxan fastställs till 803 kronor per timme.

Expediering:
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (EOL, BTPN, MAPA)
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Dnr 314-2011

Uppdrag – Kommunalt kulturprogram
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 § 13 som svar på motion från Hjördis
Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) om kulturens förutsättningar att tillsätta en
tillfällig beredning.
Nu föreligger skrivelse, daterad 2011-03-23 från kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden samt kommunchefen, av vilken följande framgår:
”Detta ärende är initierat av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan och syftar till
att definiera den tillfälliga beredningens sammansättning, tidplan, uppdrag och
resurser.
Beredningens sammansättning:
Beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Ersättaren föreslås tjänstgöra i det fall
ordinarie ledamot meddelar förhinder.
Tidplan:
Beredningens arbete är planerat att på 12 månader från det att beredningen påbörjat
sitt arbete.
En delrapport kan lämpligen lämnas till kommunfullmäktige när beredningen
finner det lämpligt.
Beredningens uppdrag:
1) Komma med förslag till kulturprogram för Svalövs kommun i syfte att utveckla
kommunens kulturliv. Förslaget utarbetas i nära samarbete med föreningar,
studieförbund, bibliotek, skola, förskola och ska involvera så många kulturutövare
som möjligt i kommunen.
2) Prioritera kulturinsatser som riktas mot barn och ungdomar.
3) Kartlägga vilka lokaler som finns i kommunen för scenframträdanden, konserter,
föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm.
4) Om tid, resurser och möjlighet för beredningen finns, diskutera och komma med
förslag i frågor som rör bevarandefrågor i kommunen.
5) Prioritera förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet.
Resurser:
Beredningens tjänstemannastöd utgörs av chef välfärdsproduktionen,
verksamhetschef kultur/bibliotek och övriga tjänstemän. Den beräknade
tidsåtgången för tjänstemannastödet uppgår till cirka 20 procent.
Sammanträdesarvode och rätt till förlorad arbetsförtjänst enligt kommunens
reglemente för ersättning till förtroendevalda utgår för beredningens ledamöter.
Inom ramen för kommunens budget för politiska organisation avsätts budgetmedel
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för arvoden motsvarande 50 000 kronor och utredningsmedel motsvarande 50 000
kronor som är till beredningens förfogande.”
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt
kommunchefen, daterad 2011-03-23
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Beredningens namn
ska vara Beredningen för kommunalt kulturprogram. Beredningens
sammansättning, uppdrag, tidplan och resurser fastställes i enlighet med förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Beredningens namn ska vara Beredningen för kommunalt kulturprogram.
 Beredningens sammansättning, uppdrag, tidplan och resurser fastställes i
enlighet med förslaget.

Expediering:
Samtliga valda ledamöter och ersättare
Kommunförvaltningen (LWG, MAJN)
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§ 74

Dnr 358-2011

Rekrytering av kommunchef
Sammanfattning
Kommunchef Åsa Ratcovich har sagt upp sin anställning vid Svalövs kommun.
Sista anställningsdag kommer att vara 2011-05-31, men p g a semester kommer
sista arbetsdagen prel att vara 2011-05-11.
En process för att rekrytera ny kommunchef har inletts, men intill dess att
denna/denne kan tillträda, behöver under mellanperioden en kommunchef att
tillförordnas.
Yrkande
Emil Fennstam (SD), Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M) och
Christer Laurell (C): Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas, att efter samråd
med kommunstyrelsens förste och andre vice ordföranden och ekonomi- och
personalutskottets ordförande, förordna tillförordnad kommunchef, dock längst t o
m 2011-12-31.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Emil Fennstams m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas, att efter samråd med
kommunstyrelsens förste och andre vice ordföranden och ekonomi- och
personalutskottets ordförande, förordna tillförordnad kommunchef, dock
längst t o m 2011-12-31.
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Dnr 57-2011

Redovisning av ej besvarade motioner
Sammanfattning
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts
färdigt redovisas i april varje år till fullmäktige.
Staben har gjort en sammanställning över ej besvarade motioner, vilken omfattar
16 ärenden. Av dessa bedöms 6 behandlas under mars och april 2011.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens redovisning, daterad 2011-03-22.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2011-03-22, noteras.

Expediering:
Samtliga berörda nämnder/utskott samt föredragande chefer
Kommunförvaltningen (MAPA)
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Dnr 815-2010

Motion, Torghandel i Svalövs centrum
Kristina Backe (C) och Agnetha Persson (C) har skrivit en motion om torghandel i
Svalövs kommun.
I motionen föreslås att kommunen sänker priserna på torgplatserna för torghandlare
i kommunen och hälsar dem välkomna tillbaka.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen på remiss.
Utskottet föreslog 2011-03-16 kommunstyrelsen fatta följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslag också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till
inkommet yttrande.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut 2011-03-16, § 31
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande, daterat
2011-03-16
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2010-12-27
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-20, § 158
Motion från Kristina Backe (C) och Agnetha Persson (C), daterad 2010-10-13
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Agnetha Persson (C): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen
avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande och Agnetha
Perssons avslagsyrkande, vad gäller beslut i kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters och Agnetha
Perssons yrkanden vad gäller beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet, till
förmån för Agnetha Perssons yrkande.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)
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Dnr 811-2010

Motion, Centrumplan för Svalövs tätort
Lennart Pettersson (C) och Eva Olofsson (C) har skrivit en motion om centrumplan
för Svalövs tätort.
I motionen föreslås att det ska utformas en plan för Svalövs centrum med både
kort- och långsiktigt perspektiv.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen på remiss.
Utskottet föreslog 2011-03-16 kommunstyrelsen fatta följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslag också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionens att-sats 1) anses besvarad och
motionens att-sats 2) avslås, med hänvisning till inkommet yttrande
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut 2011-03-16, § 31
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-03-16
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2010-12-27
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-20, § 157
Motion från Lennart Pettersson (C) och Eva Olofsson (C), daterad 2010-10-29
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Christer Laurell (C): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionens
att-sats 1) anses besvarad och motionens att-sats 2) avslås, med hänvisning till
inkommet yttrande.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande och Christer
Laurells avslagsyrkande, vad gäller beslut i kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters och Christer
Laurells yrkanden vad gäller beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Motionens att-sats 1) anses besvarad och motionens att-sats 2) avslås, med
hänvisning till inkommet yttrande.
Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet, till
förmån för Christer Laurells yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)
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§ 78

Dnr 644-2009

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut från verksamheterna, daterad 2011-03-24.
Kommunstyrelsens beslut
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