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Ej tjänstgörande ersättare:
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S), §§ 1-17
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP), §§ 1-8
Aase Jönsson (KD), §§ 1-9
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Paul Eklund, stabschef, §§ 1-17
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, §§ 1-11
Jan Bengtsson, ekonomichef, §§ 1-14
Lars Wästberg, produktionschef, §§ 1-14
Bo Gripsten, AB SvalövsLokaler, § 2 f)-4
Nils Ingvar Ekholm, AB SvalövsLokaler, § 2 f)-4
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§1

Fastställande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
 Dagordningen fastställs med tillägg av ärendet ”Avsättning för riktat ändamål i
bokslut 2011”.
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§2

Information
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) Prel. befolkningsstatistik per 2011-10-31 (Dnr 248-2011)
Informationsansvarig Inga-Lill Olsson informerar om:
b) Varumärke och grafisk profil för Svalövs kommun (Dnr 1111-2011)
Beslut om ny logga ska fattas på nästkommande kommunstyrelsesammanträde enligt
planeringen. Presentation från dagens sammanträde distribueras till ledamöter, ersättare
och insynsplatser.

Stabschef Paul Eklund informerar om:
c) Medarbetarenkät 2011 (Dnr 1141-2011)
Ordförande Karl-Erik Kruse (S) informerar om:
d) Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av
ensamkommande barn, Ds 2011:34 (Dnr 1187-2011)
e) Information om Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst (Dnr
11-2012)
Beslut om att teckna avtal ska fattas på nästkommande kommunstyrelsesammanträde
enligt planeringen.

Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
f) Frukostmöte med företagare 2011-12-16
g) Dialogmöte med företagare 2012-02-28
Svenskt Näringsliv arrangerar dialogmöte på temat företagens betydelse för kommunen
2012-02-28, kl. 17.30. Inbjudan distribueras till samtliga ledamöter, ersättare och
insynsplatser för möjlighet att närvara. Ingen ersättning utgår dock.

h) Miljöteknikfonden Alder förvärvar 49 % av luftfiltreringsföretaget Dinair
Förvärvet innebär enligt pressmeddelande 2012-01-13 en ny produktionslinje i fabriken i
Svalöv samt en investering på 30 miljoner kr för tillverkning av ny produkt.

Ordförande Karl-Erik Kruse informerar om:
i) Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs kommun den 15
november 2011 (Dnr 1209-2011)
j) Begäran om utbetalning av beviljat förlustbidrag (Dnr 651-2011)
k) Inriktningsbeslut ang regionbildning i södra Sverige, Region Skånes
regionfullmäktige 2011-11-28--29, avsiktsförklaring (Dnr 1225-2011)
l) Utvärdering av Söderåstrafiken, Rapport 2011:32 (Dnr 260-2007)
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
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§3

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-12-12
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-12-15
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-12-06
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-12-13 (offentlig del)
Protokoll från styrelsemöte 2011-12-12 i Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2011-12-13
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-10-31
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-11-28
6 K - Styr- och ledningsgruppens möte den 1 december 2011 i Klippan
Kommunstyrelsens beslut


Informationen noteras.

Ajournering kl. 15.00-15.15
-
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Dnr 1000-2011, 529-2009, 68-2011

Hyresavtal för Centralskolan
Sammanfattning
Under lång tid har behovet av en renovering/ombyggnad av Centralskolan i Svalöv
diskuterats. I kommunens investeringsplan 2011 – 2014 finns avsatt 28 miljoner
kronor för ändamålet. Förutsättningarna har dock förändrats genom att kommunen
sålt sina fastigheter till AB SvalövsLokaler. För ombyggnaden av Centralskolan
innebär det att SvalövsLokaler AB kommer att finansiera själva ombyggnaden och
att Svalövs kommun får avsätta pengar i driftsbudgeten från och med 2013 för
ökade hyreskostnader. Ett försiktigt riktvärde brukar vara att hyreskostnaden
uppgår till ca 10 % av byggkostnaden. Avsikten är att Månsaboskolan ska
avvecklas som skola. I budget 2013 är en ökad hyreskostnad beaktad om 3 800 tkr.
Nuvarande driftkostnader för Månsaboskolan och Centralskolan är ca: 2 000 tkr.
För att täcka kostnaderna i nedan angivet hyresavtal krävs att ytterligare 1 000 tkr
avsätts för ökade driftskostnader.
Byggnationen beräknas vara färdigställd sommaren 2013.
Nu föreligger ett förslag till hyresavtal med AB SvalövsLokaler. Avtalet omfattar
tiden 2013-07-01 – 2033-12-31, d v s 20, 5 år och har en hyresnivå år 2012 på
6 768 000 kr (inkl prel. uppvärmningskostnad om 585 000 kr). En förutsättning för
hyreskostnaden är att kommunal borgen tecknas.
I 2012 års priser är avtalets totala omfattning 126 751 500 kronor. Det innebär att
avtalet måste godkännas av kommunstyrelsen.
Upphandling av entreprenaden är genomförd, och inför beställning får beslut fattas
om hyresavtal.
Beslutsunderlag
Förslag till hyresavtal med AB SvalövsLokaler, registrerat 2012-01-04.
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-01-04.
Bo Gripsten och Nils Ingvar Ekholm från AB SvalövsLokaler föredrar ärendet på
sammanträdet.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Olof
Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Föreliggande hyresavtal omfattande 20,5 år och med en
hyresnivå år 2012 om 6 768 tkr (inkl prel. uppvärmningskostnad om 585 tkr)
godkänns. Produktionschef Lars Wästberg bemyndigas att underteckna avtalet. 
Förvaltningen uppdras att utreda den ofinansierade delen av kostnaden, ca 1 mnkr,
i budget 2014, samt att ta med den i det kommande budgetarbetet. Förslag till
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beslut i kommunfullmäktige: Befintlig ramborgen till AB SvalövsLokaler (KF
2011-02-28, § 28; dnr 68-2011) utökas från 300 till 370 mnkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt dessa.
Kommunstyrelsens beslut
 Föreliggande hyresavtal omfattande 20,5 år och med en hyresnivå år 2012 om 6
768 tkr (inkl prel. uppvärmningskostnad om 585 tkr) godkänns. Produktionschef
Lars Wästberg bemyndigas att underteckna avtalet.
 Förvaltningen uppdras att utreda den ofinansierade delen av kostnaden, ca 1
mnkr, i budget 2014, samt att ta med den i det kommande budgetarbetet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Befintlig ramborgen till AB SvalövsLokaler (KF 2011-02-28, § 28; dnr 68-2011)
utökas från 300 till 370 mnkr.
Expediering:
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, JGN)
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Dnr 914-2011

Analys av ekonomi för kommunens VA-verksamhet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-15, § 136, att ge tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet uppdraget att tillsammans med NSVA
analysera ekonomin för kommunens VA-verksamhet. Redovisningen av
uppdraget skulle ske senast 31 december 2011.
Kommunförvaltningen har redovisat uppdraget i skrivelse daterad 2011-12-02. I
skrivelsen framkommer att anledningen till det beräknade underskottet om ca 1,3
miljoner kr huvudsakligen är ökade kostnader för slamhantering i Kågeröds
reningsverk. Dock bedöms utförda åtgärder under 2011 resultera i att slambudgeten
för 2012 inte överskrids.
Utöver det har det tagits fram ett förslag till ny VA-taxa som bedöms medföra att
kommunen uppnår målet med 100 % avgiftsfinansierad VA-verksamheten fr.o.m.
2012.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-12-15, § 149,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Redovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-12-15, § 149
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2011-12-02.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136.
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Torbjörn Ekelund (FP):
Redovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen godkänns.

Expediering:
Kommunförvaltningen (med skrivelse 2011-12-02, TSA, JBN, EMTO)
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Dnr 844-2011

SOU 2011:59 - Betänkande av utredningen om kommunsektorn
och konjunkturen: Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet
Sammanfattning
Utredningens syfte är att presentera förslag som förbättrar förutsättningarna för en
kommunal verksamhet, är stabilt över konjunkturcykeln och som inte förstärker
konjunkturvariationerna i samhällsekonomin.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande i länet.
Svalövs kommun har dock möjlighet att lämna ett eget remissvar. Svaret ska vara
Finansdepartementet tillhanda den 13 januari 2012, varför ett preliminärt yttrande
kommer att skickas till departementet innan kommunstyrelsen fattar beslut i
ärendet den 16 januari.
Staben ekonomi har informerat om utredningens förslag på ekonomi- och
personalutskottets möte 2011-10-14. Information om preliminärt remissvar från
Kommunförbundet Skåne har getts på ekonomi- och personalutskottets möte 201111-14. Detta förslag har diskuterats på ekonomichefsträffarna i länet under hösten.
Gruppen ställer sig bakom förbundets svar.
Staben Ekonomi menar att även Svalövs kommun bör ställa sig bakom yttrandet
från Kommunförbundet Skåne då det lyfter fram de viktigare invändningarna mot
förslaget.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-12-12, § 54, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Svalövs kommun lämnar ett remissvar i enlighet med förslag från
Kommunförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-12-12, § 54
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-09
Remissvar från Kommunförbundet Skåne, daterat 2011-11-09
SOU 2011:59 - Betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen:
Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
Ekonomichef Jan Bengtsson föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Ingrid
Ekström (SD) och Christer Laurell (C): Svalövs kommun lämnar ett remissvar i
enlighet med förslag från Kommunförbundet Skåne.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Svalövs kommun lämnar ett remissvar i enlighet med förslag från
Kommunförbundet Skåne.
Expediering:
Finansdepartementet (inkl. yttrande)
Kommunförbundet Skåne (inkl. yttrande)
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Dnr 29-2010

Ungdomsenkäten Lupp 2010 - Hur ser situationen ut för unga i er
kommun? – Ungdomspolitiskt projekt
Sammanfattning
Svalövs kommun har under hösten 2010 deltagit i Ungdomsenkäten Lupp 2010 Hur ser situationen ut för unga i er kommun? Resultatet har sammanställts i en
rapport, vilken föredrogs vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-14.
Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18, § 67, följande beslut: Rapporten
överlämnas till demokratiberedningen för framtagande av förslag till fortsatt arbete
med ungdomsinflytande.
Demokratiberedningen föreslog 2011-09-12 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Ett ungdomspolitiskt projekt startas för att ta fram rutiner och organisation
för att tillgodose ungdomars möjlighet och rätt till inflytande innan politiska beslut
tas. Projekttiden skall vara 24 månader. Delrapport till kommunfullmäktige efter 12
månader. En projektledare/ungdomssamordnare tillsättes (50%).
Demokratiberedningen ges uppdraget att vara projektets styrgrupp.
Kommunstyrelsens ordförande har inför dagens sammanträde förslagit att
kommunstyrelsen ska besluta enligt demokratiberedningens förslag, med tillägget
att ärendet ska överlämnas för prioriteringsdiskussioner avseende finansieringen till
budgetarbetet inför år 2013. Det noteras att förslaget ska förstås så att projektet inte
ska påbörjas förrän ett ev. beslut om finansiering har fattats.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från demokratiberedningens sammanträde 2011-09-12
Förslag till fortsatt arbete med ungdomsinflytande, skrivelse från
demokratiberedningens ordförande, daterad 2011-09-12
Förslag till utveckling av Ungt Inflytande - att öka ungas inflytande och påverkan i
Svalövs kommun, skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-05-24
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-18, § 67
Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-04, § 70
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-14, § 41
Rapport - Ungdomsenkäten Lupp 2010 - Hur ser situationen ut för unga i er
kommun?
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C), Birgitta
Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige:  Ett ungdomspolitiskt projekt startas för att ta fram rutiner
och organisation för att tillgodose ungdomars möjlighet och rätt till inflytande
innan politiska beslut tas.  Projekttiden skall vara 24 månader.  Delrapport till
kommunfullmäktige efter 12 månader. En projektledare/ungdomssamordnare
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tillsättes (50%).  Demokrati-beredningen ges uppdraget att vara projektets
styrgrupp.  Ärendet överlämnas i enlighet med demokratiberedningens förslag för
prioriteringsdiskussioner avseende finansieringen till budgetarbetet inför år 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt dessa.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige


Ett ungdomspolitiskt projekt startas för att ta fram rutiner och organisation
för att tillgodose ungdomars möjlighet och rätt till inflytande innan politiska
beslut tas.



Projekttiden skall vara 24 månader.



Delrapport till kommunfullmäktige efter 12 månader. En
projektledare/ungdomssamordnare tillsättes (50%).



Demokratiberedningen ges uppdraget att vara projektets styrgrupp.



Ärendet överlämnas i enlighet med demokratiberedningens förslag för
prioriteringsdiskussioner avseende finansieringen till budgetarbetet inför år
2013.

Expediering:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, MAPA)
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Dnr 1121-2011

Personuppgiftslagen - utseende av personuppgiftsombud
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2001-04-23, § 66 (Dnr 01.48.005) följande beslut:
Respektive nämnd/styrelse (kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler samt Svalövs Värmeverk AB) utses till
personregisteransvarig för sin resp personuppgiftsbehandling. Respektive
nämnd/styrelse uppdras att för sin personuppgiftsbehandling förordna
personuppgiftsombud, anmäla detta till Datainspektionen samt underrätta
kommunstyrelsekontoret därom. Respektive nämnd/styrelse uppdras också tillse att
en förteckning över alla automatiserade behandlingar som pågår vid PuLs
ikraftträdande och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldigheten upprättas.
Nämnder och styrelser har därefter fattat beslut om personuppgiftsombud för resp
nämnd, men det har inte varit möjligt att prioritera och samordna arbetet på ett
tillfredsställande sätt.
PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste iaktta
för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. Personuppgiftsombudet ska
hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa
ordning och reda.
I personuppgiftslagen definieras personuppgiftsombud så här: "Den fysiska person,
som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt skall se till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt". Personuppgiftsombudet
är en fysisk person som kan jämföras med en internrevisor och måste alltså ha en
sådan position att han eller hon vågar påpeka fel och brister. Ombudet kan vara
anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ges en sådan ställning att
uppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det
går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, förutsatt
att vederbörande är tillräckligt kvalificerad och ges möjlighet att utöva sitt uppdrag.
I personuppgiftslagen finns inga formella krav på den som ska utses till
personuppgiftsombud, men för att denna person ska kunna utöva sina uppgifter
självständigt bör han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för att sköta
kontakterna med Datainspektionen. Ombudet ska anmälas till Datainspektionen,
men en sådan anmälan innebär inte någon lämplighetsprövning.
Enligt personuppgiftslagen ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet med god sed. Ombudet bör genomföra interna kontroller över de
behandlingar som företaget eller myndigheten gör, påpeka brister i dessa
behandlingar för den personuppgiftsansvarige och - om de inte korrigeras - anmäla
detta förhållande till Datainspektionen.
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Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de
registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter. Det är tänkt att
personuppgiftsombudet ska vara den som samråder med Datainspektionen när det
är tveksamt hur de regler som gäller för behandlingen ska tolkas.
Området har dessutom blivit allt mer aktuellt med en tilltagande datorisering och
en ökande publicering på Internet med bl a införande av e-tjänster.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Axel Danielsson, Axel
Danielsson Konsult AB, utses som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Ett
avtal kommer då att träffas med ombudet. Danielsson fungerar redan idag som
personuppgiftsombud för ett tjugotal kommuner. Parallella beslut får fattas av
övriga nämnder. För att möjliggöra att Danielsson skall kunna fungera som ombud,
måste fungerande s.k. personuppgiftsassistenter utses inom organisationen. Så har
redan skett, och en halvdagsutbildning har genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-17.
Kommunchef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Till personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen utses Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen utses Axel Danielsson, Axel
Danielsson Konsult AB.

Expediering:
Axel Danielsson
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 884-2011

Förslag till markförvärv, del av Teckomatorp 9:7,
Svalövs kommun
Sammanfattning
Teckomatorp med sin trevliga småstadsmiljö med blandat boende, butiker och
företagande har utmärkta kollektivtrafikförbindelser och ett ovanligt gott
kommunikationsläge med korta restider till samtliga större städer vid
öresundskusten. Dessutom har man ett utmärkt läge intill väg 17 och nära till E6.
Detta skapar mycket goda förutsättningar och en stor efterfrågan på boende och
företagsetablering i orten.
För att kunna möta den nuvarande och framtida efterfrågan har tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet gett kommunförvaltningen i uppdrag att utreda var i
orten det finns lämpliga områden för boende och företagande samt att undersöka
förutsättningarna för ett markköp i dessa områden (TSU 2011-06-15, § 73).
Kommunförvaltningen har, efter genomgång av tillgänglig mark, bedömt att det
finns två områden i orten som är speciellt intressanta för boende och
företagsetableringar. Dessa områden är i nära anslutning till det ”nya”
rekreationsområdet, stationsområdet samt intill väg 17. Områdena är intressanta för
både bostäder och verksamheter. I översiktsplanen anges områdena som tänkbara
för bostäder och industri.
Kommunförvaltningen har varit i kontakt med aktuell markägare och fört
diskussioner om ett förvärv av de aktuella områden som tillhör fastigheten
Teckomatorp 9:7. Förvaltningen redogör i skrivelse daterad 2011-09-20 för
bakgrund och förutsättningar i ärendet. En överenskommelse har träffats om i
underlaget utpekad mark för vilken den totala köpesumman uppgår till
ca 31 200 000 kr.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-09-28, § 112,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Svalövs kommun köper föreslagna delar av
Teckomatorp 9:7, totalt ca 30 ha, för 840 000 kr/ha. Svalövs kommun köper
Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha mark för 6 000 000 kr. Köpet gäller
endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad, förvärvar föreslaget
markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt föreslaget markområdet mellan
järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta
kompletterande beslut i ärendet. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
underteckna handlingar i ärendet.
Kommunfullmäktige fattade 2011-10-31, § 164, följande beslut: Ärendet
återremitteras för ny förhandling. En sådan har genomförts, och redovisas i
skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. Vidare föreligger värdeutlåtande med
kompletterande PM och två PM från Advokatfirman Lindahl KB.
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Beslutsunderlag
PM Värdeutveckling Svalöv Teckomatorp 9:7, från NAI Svefa, daterat 2011-12-28
Fastigheten Svalöv Teckomatorp 9:7, del av, komplettering till värdeutlåtande, från
NAI Svefa, daterat 2011-12-28
Återrapportering av möte med anledning av återremiss - Markförvärv av del av
Teckomatorp 9:7 i Svalövs kommun, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
2011-12-19
Köp av fastigheten Teckomatorp 9:7, från Advokatfirman Lindahl KB, daterad
2011-12-16 (rev version)
Översiktlig jämförelse totalt markpris från kommunförvaltningen, daterad 2011-1117
Värdeutlåtande, Svalöv Teckomatorp 9:7, del av, från NAI Svefa, daterat 2011-1116
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 164
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-17, § 180
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-09-28, § 112
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-09-20
Kommuners köp av fastighet, PM från Lindahls Advokatbyrå KB, daterat 2011-0829
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15, § 73.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn
Ekelunds (FP), Olof Röstins (M) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige:  Svalövs kommun köper föreslagna delar av Teckomatorp
9:7, totalt ca 30 ha, för 840 000 kr/ha.  Svalövs kommun köper
Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha mark för 6 000 000 kr. Köpet
gäller endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad, förvärvar föreslaget
markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt föreslaget markområdet mellan
järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv.  32 527000 kronor anslås i
investeringsanslag 2012 för köpet av mark och byggnader. Finansiering sker
genom disposition av kommunens rörelsekapital.  Finansieringen av anslag i
driftbudgeten för 2012 behandlas i kompletteringsbudget 1.  Finansiering av
anslag i driftbudgeten fr.o.m. 2013 behandlas i samband med arbetet kring budget
för 2013 och flerårsplan 2014-2015.  Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta
kompletterande beslut i ärendet.  Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
underteckna handlingar i ärendet.
Christer Laurell (C): Avslag på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden.
Christer Laurell (C) föreslår i första hand: Ärendet återremitteras för ny
prisförhandling om den del av fastigheten som är föremål för köp. Föreslår i andra
hand: Svalövs kommun köper föreslagna delar av Teckomatorp 9:7, totalt ca 30 ha,
för 450 000 kr/ha, vilket motsvarar 13 500 000 kr.  Svalövs kommun köper
Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha mark för 3 000 000 kr (Tomtpris
med byggnader: 1,5 ha*450 tkr=675 tkr. Bostad: 1500 tkr. Ansl.avg: 100 tkr.
Övriga byggnader: 725 tkr. Summa: 3000 tkr).  Köpet gäller endast under
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förutsättning att kommunen, utan kostnad, förvärvar föreslaget markområde norr
om järnvägen, mot vallarna, samt föreslaget markområde mellan järnvägsspåren
mot Marieholm och Kävlinge.  17 500 000 kr anslås i investeringsanslag 2012 för
köpet av mark och byggnader. Finansiering sker genom disposition av kommunens
rörelsekapital.  Finansieringen av anslag i driftsbudgeten för 2012 behandlas i
kompletteringsbudget 1.  Finansieringen av anslag i driftsbudgeten för 2013
fr.o.m. 2013 behandlas i samband med arbetet kring budget för 2013 och
flerårsplan 2014-2015.  Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta kompletterande
beslut i ärendet.  Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
handlingar i ärendet.
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof
Röstin (M) och Krister Olsson (S): Avslag på Christer Laurells yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på frågan om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
Med åtta ja-röster för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde, och tre nejröster för att ärendet ska återremitteras, har kommunstyrelsen beslutat att ärendet
ska avgöras idag. Se omröstningsbilaga 1.
Ordföranden ställer därefter Karl-Erik Kruses m fl yrkanden mot Christer Laurells
andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Karl-Erik
Kruses m fl yrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign



Svalövs kommun köper föreslagna delar av Teckomatorp 9:7, totalt ca 30
ha, för 840 000 kr/ha.



Svalövs kommun köper Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha
mark för 6 000 000 kr.



Köpet gäller endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad,
förvärvar föreslaget markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt
föreslaget markområdet mellan järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv.
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32 527000 kronor anslås i investeringsanslag 2012 för köpet av mark och
byggnader. Finansiering sker genom disposition av kommunens
rörelsekapital.



Finansieringen av anslag i driftbudgeten för 2012 behandlas i
kompletteringsbudget 1.



Finansiering av anslag i driftbudgeten fr.o.m. 2013 behandlas i samband
med arbetet kring budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015.



Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta kompletterande beslut i ärendet.



Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna handlingar i
ärendet.

Reservation
Christer Laurell (C), Agnetha Persson (C) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Christer Laurells yrkanden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, TSA, MALN, JBN, EMTO, BRG)
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Dnr 101-2011

Detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus),
Svalövs samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet i Svalövs kommun beslutade den
22 september 2010, § 87, ge kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för nämnda fastigheter.
Planförslaget har varit utställd för programsamråd, plansamråd och granskning.
Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och förslag
till ändringar redovisas i antagandehandlingarna (”Utlåtande,
utställning/granskning”).
Planförslaget har reviderats efter granskningssamrådet, men de genomförda
ändringarna bedöms inte ge anledning till ny utställning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-12-15, § 152,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till detaljplan för Södra Svalöv
34:80 och 34:89 (flerbostadshus), daterat 2011-12-01, antas.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-12-15, § 152
Förvaltningens förslagsskrivelse, planbeskrivning, plankarta, utlåtande och
bullerberäkningar, upprättat 2011-12-07.
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M), Krister Olssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn
Ekelunds (FP) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus), daterat
2011-12-01, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus), daterat
2011-12-01, antas.
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Protokollsutdrag + utlåtande:
Trafikverket, Samhälle, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD
NSVA, Box 2022, 250 02 HELSINGBORG
Svenska stadsnät AB, Bo Malmqvist, Box 85, 261 22 LANDSKRONA
Bengt Ekblad, Carl XI:s gata 3, 268 33 SVALÖV
Claes Andersson, Brahegatan 4, 268 34 SVALÖV
AB Svalövsbostäder och Svalövslokaler
Räddningstjänsten, Ulf Svensson
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Dnr 619-2009

Avfallsplan för Svalövs kommun
Sammanfattning
I miljöbalken föreskrivs att det för varje kommun ska finnas en
Renhållningsordning, som ska innehålla de föreskrifter om hantering av
avfall som gäller i kommunen, samt en antagen avfallsplan.
Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2004-10-25,
§ 187. Merparten av målen har uppnåtts samtidigt som ny lagstiftning
tillkommit vilket sammantaget medfört ett behov av att ta fram en ny
avfallsplan.
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Förslaget har
varit utställt för synpunkter vid två tillfällen.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-12-15, § 159,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
avfallsplan, daterad 2012-12-01, antas.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-12-15, § 159
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-12-01.
Förslag till avfallsplan, daterad 2012-12-01.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-01-25, § 7
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-04-28, § 34
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-03-24, § 30
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M), Krister Olssons (S) och Agnetha Perssons (C)
förslag till beslut i kommunfullmäktige:  Förslag till avfallsplan, daterad 2012-1201, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Förslag till avfallsplan, daterad 2012-12-01, antas.
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LSR
Landskrona kommun
Söderåsens Miljöförbund
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)
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Dnr 287-2011

Skolplan 2011 – 2013
Sammanfattning
Ett förslag till Skolplan 2011 – 2013 för Svalövs kommuns skolor har tagits fram
av Välfärdsberedningen. Det har under processen remitterats till de politiska
partierna, skolor m fl.
Arbetet presenterades under processen för kommunfullmäktige 2011-03-28, § 40.
Beslutsunderlag
Välfärdsberedningens förslag till Skolplan 2010 – 2013.
Välfärdsberedningens minnesanteckningar 2011-11-28, § 3
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28, § 40
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Pernilla Ekelunds (FP),
Torbjörn Ekelunds (FP) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i
kommunstyrelsen:  Under rubriken ”Förskola” och underrubrik ”Inflytande”:
Andra meningen som lyder ”Barn som är 3 till 5 år är med på utvecklingssamtalet”
ändras till ”Barn från 3 år är med på utvecklingssamtalet”.  Under rubriken
”Förskoleklass, grund- och särskola samt fritidshem” och underrubrik
”Måluppfyllelse”: Första meningen som lyder ”Nationella provresultaten höjs i
varje klass från åk 3 till åk 5” ändras till ”Nationella provresultaten höjs i varje
elevgrupp vid varje provtillfälle”. Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
 Förslaget till skolplan 2011 – 2013 antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på förslagen till beslut i kommunstyrelsen,
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dem.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslaget till beslut i kommunfullmäktige,
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Under rubriken ”Förskola” och underrubrik ”Inflytande”: Andra meningen som
lyder ”Barn som är 3 till 5 år är med på utvecklingssamtalet” ändras till ”Barn från
3 år är med på utvecklingssamtalet”.
 Under rubriken ”Förskoleklass, grund- och särskola samt fritidshem” och
underrubrik ”Måluppfyllelse”: Första meningen som lyder ”Nationella
provresultaten höjs i varje klass från åk 3 till åk 5” ändras till ”Nationella
provresultaten höjs i varje elevgrupp vid varje provtillfälle”.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Förslaget till skolplan 2011 – 2013 antas.
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Välfärdsberedningen
Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (LWG, BRG, rektorerna)
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Dnr 910-2011

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2011-09-26, § 146, vid behandlingen av en motion av
Lennart Pettersson (C) följande beslut: 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.
Nu föreligger skrivelse från kommunstyrelsens ordförande med förslag att ge
välfärdsberedningen i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med den
idéburna sektorn.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-12-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26, § 146
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Christer Laurells (C)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Välfärdsberedningen får i uppdrag att ta
fram förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs
kommun i enlighet med skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 201112-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Välfärdsberedningen får i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med
den idéburna sektorn inom Svalövs kommun i enlighet med skrivelse från
kommunstyrelsens ordförande daterad 2011-12-01.

Expediering:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, MAPA)
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Dnr 24-2012

Avsättning för riktat ändamål i bokslut 2011
Sammanfattning
Under våren 2011 upplevde Svalövs kommun några förfärliga veckor då
kommunen drabbades av upprepade pyromandåd.
Två ideella föreningars lokaler i Teckomatorp utsattes för bränder. Teckomatorp
Sportklubbs (TSK) klubbstuga i anslutning till idrottsplatsen i Teckomatorp
brändes ner helt och hållet. Teckomatorps Frivilliga Brandkårs station med
tillhörande föreningslokal fick svåra skador.
Båda föreningarna hade gällande försäkringar och har under resterande del av 2011
varit fullt upptagna med att så skyndsamt som möjligt finna vägar för att
återuppbygga sina föreningslokaler tillsammans med sina respektive
försäkringsbolag.
TSK beräknas ha drabbats av kostnader för självrisker och åldersavdrag med drygt
500 000 kronor. Klubbstugan är en förutsättning för att bedriva verksamheten i
föreningen. För Frivilliga Brandkåren i Teckomatorp beräknas självrisker och
åldersavdrag uppgå till ca 100 000 kronor.
De händelser som innebar att två föreningslokaler i Teckomatorp brändes ner är så
exceptionella och ovanliga att det inte finns förutsättningar för att kunna planera
hjälp till föreningar via det regelrätta föreningsstödet för händelser som dessa. Det
gör att frågan måste hanteras utanför det regelrätta föreningsstödet som kommunen
har. Att hantera dessa speciella behov från de båda föreningarna på ett särskilt sätt
innebär inte att kommunen inför nya principer för föreningsstöd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice ordförande samt
ordföranden i ekonomi- och personalutskottet, daterad 2012-01-09.
Ekonomichef Jan Bengtsson föredrar ärendet på sammanträdet.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn
Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Olof Röstin (M), Christer Laurell (C) och Ingrid
Ekström (SD): 300 000 kr avsättes i bokslut 2011 för att täcka upp till halva
kostnaden för självrisker och åldersavdrag till Teckomatorp Sportklubb och
Teckomatorps Frivilliga Brandkår. Finansiering sker via strategisk reserv. 
Förvaltningen ges rätt att utbetala ersättningen enligt ovan. Redovisning av
kostnader från respektive förening skall ske enligt riktlinjer som lämnas av
förvaltningen.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt dessa.
Kommunstyrelsens beslut
 300 000 kronor avsättes i bokslut 2011 för att täcka upp till halva kostnaden för
självrisker och åldersavdrag till Teckomatorp Sportklubb och Teckomatorps
Frivilliga Brandkår. Finansiering sker via strategisk reserv.
 Förvaltningen ges rätt att utbetala ersättningen enligt ovan. Redovisning av
kostnader från respektive förening skall ske enligt riktlinjer som lämnas av
förvaltningen.

Expediering:
Teckomatorps Sportklubb (inkl. skrivelse daterad 2012-01-09)
Teckomatorps frivilliga brandkår (inkl. skrivelse daterad 2012-01-09)
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-16

§ 15

Sida

28
(35)

Dnr 953-2010

Motion, Utveckling av Teckomatorp
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om
utveckling av Teckomatorp.
I motionen lämnas förslag till att starta upp ett projekt för en BO-mässa 2014. Det
föreslås att kommunen tillsammans med Teckomatorpsborna, genom
medborgardialog, identifierar ett lämpligt område för en BO-mässa. Vidare föreslås
att byggföretag ska ges möjlighet att bygga visningsobjekt för att på så sätt
marknadsföra orten och sätta fokus på det nya Teckomatorp.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen på remiss. Utskottet
föreslog 2011-06-15 kommunstyrelsen fatta följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande
avslås motionen.
Kommunstyrelsen fatta 2011-08-15, § 147, följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 147, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande avslås motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29, § 131, att återremittera motionen
genom s.k. minoritetsåterremiss för framtagande av kompletterande
beslutsunderlag.
Nu föreligger skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice
ordförande och ekonomi- och personalutskottets ordförande som svar på
återremissen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice ordförande och
ekonomi- och personalutskottets ordförande, daterad 2012-01-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-08-29, § 131
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 147
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut, 2011-06-15 § 76
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-06-07
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31 § 16
Justerandes sign
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Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2010-12-22.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige :  Med
hänvisning till inkommet yttrande och svar på återremissen avslås motionen.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Med hänvisning till inkommet yttrande och svar på återremissen avslås motionen.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 971-2011

Motion, Internationellt ungdomsmöte i Svalövs kommun 2012
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Agnetha Persson (C) har lämnat in en motion som rör
internationellt ungdomsmöte i Svalövs kommun 2012.
I motionen föreslås att intresset från vänorter och samarbetsorter undersöks för att
skapa en årlig, gemensam aktivitet för ungdomar, liksom ett läger för ungdomar
från samma orter sommaren 2012. Motionärerna föreslår dessutom att
föreningslivet och näringslivet ska bjudas in till att medverka i arrangemanget.
Motionen presenterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-31.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2011-11-08 motionen till
kommunstyrelsen. Nu föreligger förslag till svar från kommunstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag
Förslag till svar på motionen av kommunstyrelsens ordförande, datera 2012-01-04
Remittering av motionen av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-11-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 167
Fredrik Jönssons och Agnetha Perssons motion, daterad 2011-10-10.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till beslut i kommunstyrelsen, och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på förslagen till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Karl-Erik
Kruses m fl yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
 Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Reservation
Christer Laurell (C), Agnetha Persson (C) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Agnetha Perssons yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG)
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Dnr 972-2011

Motion, Inrättande av ett näringslivsutskott
Sammanfattning
Rolf Svensson (C) har lämnat in en motion som rör inrättande av ett
näringslivsutskott.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen uppdras att utreda behovet av och
förutsättningarna för att skapa ett eget utskott för näringslivsfrågorna under
kommunstyrelsen.
Motionen presenterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-31.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2011-11-08 motionen till
kommunstyrelsen. Nu föreligger förslag till svar från kommunstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag
Förslag till svar på motionen av kommunstyrelsens ordförande, datera 2012-01-04
Remittering av motionen av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-11-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 168.
Rolf Svenssons motion, daterad 2011-10-10.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige. Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till beslut i kommunstyrelsen, och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen till beslut i kommunfullmäktige
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Karl-Erik Kruses m fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
 Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
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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 Christer Laurells yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG)
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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
 Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-16

Bilaga 1 –
Omröstning tillhörande ärende ”Förslag till markförvärv, del av
Teckomatorp 9:7, Svalövs kommun”, § 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Justerandes sign

Ledamöter
Karl-Erik Kruse, ordf
C Wachtmeister, 1:e v ordf
Birgitta Jönsson
Christer Laurell
Ingrid Ekström, tjg ers
Torbjörn Ekelund
Krister Olsson
Olof Röstin
Agnetha Persson
Bengt Jönsson, tjg ers
Pernilla Ekelund, tjg ers
SUMMA

S
M
S
C
SD
FP
S
M
C
S
FP

Ja
x
x
x

Nej

Avstår Jävig

x
x
x
x
x
x
x
x
8
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0

0

