Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 22.15

Beslutande

Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Ida Andersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordförande
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Eva Wigren (S), §§ 49 – 54
Eva Wigren (S), §§ 55 - 70
Olof Röstin (M)
Lars Olsson (MP)
Fredrik Jönsson (C), andre vice ordförande
Gunnar Bengtsson (S), förste vice ordförande
Eva Rosqvist (SD)
Torsten Vigre (M)
Leif Johansson (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Dennis Nilsson (S), §§ 51 - 66
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (-)
Ulla Wallin (S)
Björn Nordström (C)
- (V)
Thomas Löfgren (M)
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Krister Olsson (S), §§ 55 - 70
Rolf Jonsson (MP)
Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (-)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 1/36

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Ej tjänstgörande Claes-Olof Malmberg (M)
Margareta Stenström (M)
ersättare

Johan Wigrup (C)
J Håkan Andersson (C), §§ 49 - 64
Marcus Zadenius (FP)
Lisa Svensson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 49 - 54

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 2/36

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Utses att justera Olof Röstin (M) och Björn Nordström (C)
Justeringens tid
2013-05-02, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 49 - 70

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Leif Hägg

Justerare
Olof Röstin

Björn Nordström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-04-29
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Margareta Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 3/36

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida 4/36

§ 49 Beslutad ärendelista
§ 50 Information om årsredovisning 2012 för Svalövs kommun.........................5
§ 51 Frågestund om årsredovisning 2012 för Svalövs kommun..........................6
§ 52 Anmälningsärenden......................................................................7
§ 53 Avsägelser och val........................................................................8
§ 54 Årsredovisning 2012 för Svalövs kommun.............................................9
§ 55 AB SvalövsBostäder - Årsredovisning 2012..........................................11
§ 56 AB SvalövsLokaler - Årsredovisning 2012............................................12
§ 57 LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning 2012 ..................13
§ 58 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB - Årsredovisning 2012 ...............14
§ 59 Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2012....................................15
§ 60 Uppföljning per 2013-02-28 ..........................................................16
§ 61 Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och
förvaltningar...................................................................................17
§ 62 Uppdrag - Kommunalt kulturprogram ("kulturberedning")........................19
§ 63 Resultatbalansering för särskilt boende, korttidsboende ........................21
samt hemvården i Vård och omsorg för resultat år 2012................................21
§ 64 Förändrade kostpriser och framtida uppräkning enligt index....................23
§ 65 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd.......................................25
§ 66 Förändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet LandskronaSvalöv, Finsam.................................................................................29
§ 67 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade
motioner........................................................................................31
§ 68 Motion, Bostadsområde på marknadsplatsen i Röstånga.........................32
§ 69 Interpellation, angående undersökningen LUPP...................................33
§ 70 Interpellation, gällande det stärkta barnskyddet..................................34

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida 5/36

Dnr: 46-2013

§ 50 Information om årsredovisning 2012 för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om årsredovisningen för kommunen 2012.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: -

§ 51 Frågestund om årsredovisning 2012 för Svalövs kommun
_____________________________________________________________________________
Ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.10
_____________________________________________________________________________
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2012 för Svalövs kommun. Endast
frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara
30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också
tas in i ortstidningarna samt på webben.
Några frågor ställdes inte.
___________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 19.10
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 52 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-03-14
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2013-04-08.
b) Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige (dnr 55-2013)
Länsstyrelsen har utsett Lars Olsson (MP) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Jenny A Wenhammar (MP) samtidigt som Anna Gardelin (MP) har utsetts som ny ersättare.
Länsstyrelsen har även utsett Marcus Zadenius (FP) till ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Arne Johansson (FP).
Länsstyrelsen har inte kunnat utse nya ersättare i kommunfullmäktige efter Lina Magnusson
(V) och Johan Johansson (SD).

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 55-2013

§ 53 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V) bordläggs.
2. Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordläggs.
3. Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja
Nilsson (V) bordläggs.
4. Det noteras att Maria Lund (C) av Länsstyrelsen har utsetts till begravningsombud för
församlingarna inom Svalövs kommun för dem som inte tillhör Svenska kyrkan för tiden den
5 april 2013 t.o.m. den 31 december 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25, § 36, att bordlägga valet av ersättare för insynsplats i
kommunstyrelsen, valet av ledamot i demokratiberedningen och valet av ersättare för insynsplats
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V) samt att bordlägga
nomineringen till Länsstyrelsen i Skåne län av ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
efter Olle Steen (S).

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut, daterat 2013-04-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 36
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 46-2013

§ 54 Årsredovisning 2012 för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till Årsredovisning 2012 för Svalövs kommun godkänns.
2. Kommunens nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar beviljas ansvarsfrihet för
2012 års räkenskaper och förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för Svalövs kommun år 2012.
I årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser för det föregående
året. Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet
(resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska
ställningen vid årets slut (balansräkning).
Svalövs kommun redovisar ett överskott för 2012 på 13,7 mnkr medan budgeten låg på 9,0
mnkr. Motsvarande resultat för koncernen är 18,7 mnkr där samtliga tre delägda företag visar
överskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-15, § 67, att 1. Årsredovisningen för år 2012 överlämnas
till revisionen och kommunfullmäktige. 2. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten
övervägande är tillfredsställande indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse
under verksamhetsåret 2012 har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige att bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Svalövs kommun 2012 inkl redogörelse för revisionen år 2012 daterad
2013-04-16 (bilaga 1) och bilaga 2-8
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 67
Årsredovisning för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Wallin (S): Föreliggande förslag till Årsredovisning 2012 för Svalövs kommun godkänns.
Kommunens nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar beviljas ansvarsfrihet för 2012 års
räkenskaper och förvaltning.
I ärendet yttrade sig vidare Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson
(C), Torbjörn Ekelund (FP), Aase Jönsson (KD) och Eva Olofsson (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
10/36

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ulla Wallins yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar
dem.

Icke deltagande i beslut
De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter eller ersättare i någon/några av
nu aktuella nämnder, styrelser eller fullmäktigeberedningar deltar inte vid beslut om ansvarsfrihet
gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller annan
närstående.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 31-2013

§ 55 AB SvalövsBostäder - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2013-05-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 68, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2012 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras
att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 68
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2012 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2012 noteras.
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD
för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda
ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 32-2013

§ 56 AB SvalövsLokaler - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2013-05-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 69, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2012 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 69
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2012 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2012 noteras. Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Svalövs kommuns ombud
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare
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Dnr: 33-2013

§ 57 LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 70, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2012 noteras. Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR
Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 70
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för 2012 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna
Bolagsstyrningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2012
noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)
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Dnr: 35-2013

§ 58 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB för år 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 71, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2012 noteras. Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 71
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning med revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år
2012 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
15/36

Dnr: 38-2013

§ 59 Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2012 noteras.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 72, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2012 noteras. Direktionen för Söderåsens
miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 72
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2012 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S): Söderåsens miljöförbunds årsredovisning
för år 2012 noteras. Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
I ärendet yttrade sig vidare Hjördis Nilsson (FP), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD)
och Björn Nordström (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare
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Dnr: 30-2013

§ 60 Uppföljning per 2013-02-28
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning per 2013-02-28.
Arbetsutskottet fattade 2013-03-25, § 27, följande beslut: Informationen noteras.
Det noteras att Kompletteringsbudget I kommer att behandlas i maj.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 75, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 75
Uppföljning per 2013-02-28, daterad 2013-03-27
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 27

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Informationen noteras.
I ärendet yttrande sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, AAN)

Justerare
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Sida
16/36
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Dnr: 147-2013

§ 61 Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder
och förvaltningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har genomfört (genom PwC) en granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och verksamheter.
Revisionsrapporten lyfter fram några punkter som enligt förvaltningen bör föranleda följande
åtgärder:
• Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar måste uppdateras och därefter
regelbundet ses över.
• Ansvaret för de olika verksamheternas upphandlare bör förtydligas.
• Fler stickprovskontroller bör ske avseende avtalstrohet .
Arbetsutskottet föreslog 2013-03-25 kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Kommunförvaltningen
uppdras att genomföra åtgärder i enlighet med skrivelse från ekonomichefen daterad 2013-03-13
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-15, § 76, att kommunförvaltningens yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra åtgärder i enlighet med
skrivelse från ekonomichefen daterad 2013-03-13. Kommunstyrelsen föreslog
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 76
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 28
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-14
Revisionsrapport daterad 2013-01-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
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antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
Revisionen
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Dnr: 314-2011

§ 62 Uppdrag - Kommunalt kulturprogram ("kulturberedning")
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den tillfälliga Beredningens för kommunalt kulturprogram mandattid avslutas per
2013-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2011—04-18, § 70, följande beslut: Beredningens namn ska vara
Beredningen för kommunalt kulturprogram. Beredningens sammansättning, uppdrag, tidplan och
resurser fastställes i enlighet med förslaget.
Förslaget som antogs innebar följande:
”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 för arvoden motsvarande 50 000 kronor
och utredningsmedel motsvarande 50 000 kronor som är till beredningens förfogande.”
Beredningen rapporterade av sitt uppdrag vid kommunfullmäktige 2013-01-28, § 2, och följande
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beslut fattades då: Information om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun noteras och
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
Mot bakgrund av att uppdraget slutförts, kan den tillfälliga Beredningens för kommunalt
kulturprogram arbete formellt avslutas per 2013-04-30.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-04-08, § 34, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Den tillfälliga Beredningen för kommunalt kulturprograms mandattid
avslutas per 2013-04-30.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 77, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Den
tillfälliga Beredningen för kommunalt kulturprogram mandattid avslutas per 2013-04-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 77
Utbildningsutskottets protokoll 2013-04-08, § 34
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och Beredningens för kommunalt kulturprogram
ordförande, daterad 2013-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Den tillfälliga Beredningens för kommunalt kulturprogram mandattid
avslutas per 2013-04-30.
I ärendet yttrar sig vidare Hjördis Nilsson (FP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Beredningen för kommunalt kulturprograms presidium
Kommunförvaltningen (MAN, KET, ATE)
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Dnr: 326-2013

§ 63 Resultatbalansering för särskilt boende, korttidsboende
samt hemvården i Vård och omsorg för resultat år 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för
2012 fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, korttidsboende samt hemvården, inom kommunal produktion
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras
med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig
planering och inte endast fokus på det enskilda året. Detta ärende hanterar resultatöverföring
från 2012.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-04-03, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende,
korttidsboende och hemvården för 2012 fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 79, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för 2012
fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 79
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-04-03, § 18
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-04-03 (reviderad)
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-03-26
Bilaga, daterad 2013-03-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och
hemvården för 2012 fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
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Dnr: 323-2013

§ 64 Förändrade kostpriser och framtida uppräkning enligt index
Kommunfullmäktiges beslut
1. De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj 2013.
2. Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår
2012) och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPIförändring ska ingen prisjustering ske.
3. Priser som regleras enligt index ska gälla från och med den 1 januari varje nytt år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till en ny prislista för kostverksamheten. Förslaget,
samt nuvarande priser redovisas i en bilaga till förslagsskrivelsen, daterad 2013-03-19. Inom
social omsorg, grundskola och gymnasium gäller separata tecknade avtal och priser som
regleras där berörs därmed inte av föreslagna prisförändringar.
Förvaltningen föreslår också i sin förslagsskrivelse att priserna framöver bör justeras årligen i
enlighet med utvecklingen för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår 2012) med
start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska inte någon justering ske.
Priser som regleras enligt index föreslås gälla från och med den 1 januari varje nytt år.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-03-20, § 56, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj
2013. Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår
2012) och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPIförändring ska ingen prisjustering ske. Priser som regleras enligt index ska gälla från och med
den 1 januari varje nytt år.
Det noteras att priserna inte avser brukare inom Vård och omsorg.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-15, § 80, att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras ta
fram riktlinjer för vem som får nyttja kostverksamhetens tjänster. Kommunstyrelsen föreslog
kommunfullmäktige fatta följande beslut: De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj
2013. Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår
2012) och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ
KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. Priser som regleras enligt index ska gälla från och
med den 1 januari varje nytt år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 80
Bilaga, reviderad version, inkommen 2013-04-15
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Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-03-19 (inkl bilaga)

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj 2013.
Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår 2012)
och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska
ingen prisjustering ske. Priser som regleras enligt index ska gälla från och med den 1 januari
varje nytt år.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, CWN, JBN, EMTO, AAN, KALN)
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Dnr: 1020-2011

§ 65 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.

Sammanfattning av ärendet
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp (NSVA) har i samarbete med Söderåsens miljöförbund och
kommunen arbetat fram ett förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd för att utreda
hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras på bästa sätt i framtiden samt
möjligheter till en successiv utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden.
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd har redovisats för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet som då (2012-01-31, § 5) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag
att ge allmänheten möjlighet att bl.a. på öppna informationsmöten lämna synpunkter på förslaget
till strategi för vatten och avlopp på landsbygd.
Allmänheten har informerats via kommunens hemsida, i dagspress samt vid två
informationsträffar.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-05-23, § 59, att skicka förslag till
strategi för vatten och avlopp på landsbygd för yttrande till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige senast 2012-09-30.
Yttranden har inkommit från (C) och (KD) samt från Söderåsens Miljöförbund. Dessa redovisas i
en skrivelse, daterad 2013-01-09, följt av förvaltningens kommentarer.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-01-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 29, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Strategi
för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Kommunfullmäktige fattade, genom s k minoritetsåterremiss, 2013-02-25, § 28, följande beslut:
Ärendet återremitteras då det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra
kartmaterial som visar på möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
Nu föreligger kompletterande skrivelse i ärendet från kommunstyrelsens ordförande och
samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterad 2013-04-02.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-15, § 82, att kommunstyrelsen ställer sig bakom det den
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kompletterande skrivelsen som sin egen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 82
Kompletterande skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsutskottets
ordförande, daterad 2013-04-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 28
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 29
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-01-16, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-09
Redogörelse för inkomna remissynpunkter, daterad 2013-01-07
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Yttrande från Söderåsens Miljöförbund, daterat 2012-12-10
Yttrande från (C), inkommet 2012-10-01
Yttrande från (KD), inkommet 2012-09-28
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-10-25, § 116
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 59
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-02, § 43
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 32
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-01-31, § 5
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S) och Karl-Erik Kruse (S):
Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Lennart Pettersson (C) och Rolf Jonsson (MP): I första hand: Återremiss av förslaget på samma
grunder som senast, d v s att kommunstyrelsen ska återkomma med en fördjupad och
kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på möjligheterna till anslutning till det
kommunala VA-nätet. I andra hand: Strategi för vatten och avlopp på landsbygd godkänns med
följande tillägg och ändringar:
• Information om anslutning till det kommunala VA-nätet ska gå ut till samtliga som inte är
anslutna till detsamma.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala avloppsnätet. Näst bästa lösning är någon form av
gemensamhetsanläggning. I sista hand ska enskilda anläggningar förordas.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala vattennätet.
• Det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på
möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
• Investeringar och anslutningar ska vara genomförda 2015.
• Särtaxa ska tas ut när kostnaderna överstiger 50% av den normala anläggningsavgiften.
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För att hålla nere kostnaderna och höja standarden på boende utanför kommunens
större tätorter, är det av största vikt att investeringar i vatten och avlopp och bredband
följs åt. Samordningen av investeringarna ska alltså vara mycket högt prioriterade.

Aase Jönsson (KD): Ändringsyrkande: I utbyggnadsplanen tidigareläggs avloppsutbyggnaden i
Stenestad så att den skall ske inom 5 – 10 år. I övrigt bifall till Charlotte Wachtmeisters m fl
yrkande.
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Lennart Petterssons m fl
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons (C) m fl återremissyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Med 21 ja-röster för avslag på och 13 nej-röster för bifall till Lennart Petterssons m fl
återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat avslå det. Se omröstningsbilaga 1.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons (C) m fl tilläggs- och
ändringsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår dem.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Med 21 ja-röster för avslag på och 13 nej-röster för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkanden,
har kommunfullmäktige beslutat avslå dem. Se omröstningsbilaga 2.
Ordföranden ställer därefter proposition på Aase Jönssons (KD) ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.

Reservationer
Ida Andersson (C), Anders Nilsson (MP), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Lars
Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Eva Rosqvist (SD), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson
(-), Björn Nordström (C), Rolf Jonsson (MP), Eva Olofsson (C), Marjorie Nilsson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Lennart Petterssons (C) m fl yrkande.
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Aase Jönsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån eget yrkande.

Protokollsanteckning
Ida Andersson (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C): Vi anser inte att kommunstyrelsen har utfört det uppdrag
som kommunfullmäktige gav dem vid sammanträdet den 25 februari, i form av att återkomma
med en fördjupad och kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på
möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S) och Gunnar Bengtsson (S): En klar majoritet i
kommunfullmäktige anser att kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag med anledning av
minoritetens återremiss av ärendet i februari månad eftersom de utredningar som begärdes i
återremissen i februari redan är gjorda eller beaktade i den utredning som ligger till grund för
hela ärendet. Ytterligare utredningar är därför inte nödvändiga och hade enbart försenat ärendet,
försämrat kommunens miljöarbete och riskerat ställa till ekonomiska problem för enskilda
fastighetsägare.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
Centerpartiet (protokoll och remissredogörelse)
Kristdemokraterna (protokoll och remissredogörelse)
NSVA
Söderåsens miljöförbund (protokoll och remissredogörelse)
Ajournering 20.20 – 20.45
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Dnr: 952-2012

§ 66 Förändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet
Landskrona-Svalöv, Finsam
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till förbundsordning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Två förändringar föreslås i den nya förbundsordningen för Finsam utifrån att styrelsen för Finsam
ska kunna fatta beslut även om en ledamot är frånvarande samt att förtroendevalda revisorer ska
ha rätt till ersättning för sina uppdrag.
1. 6 § ”Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är närvarande” ändras till ”Styrelsen är
beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande”.
2. 17 § Ersättning till ledamöter och ersättare ändras till ”Ersättning till ledamöter, ersättare och
revisor . Samt tillägg under 17 § Förtroendevalda revisorer har rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Även
mötesarvode samt reseersättning ska utgå. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv tillämpar
Landskrona stads arvodesnivå”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-03-25, § 29, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget till förbundsordning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 83, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 83
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 29
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-15
Förslag till förbundsordning
Nuvarande förbundsordning, daterad 2009-03-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S), och finner att kommunfullmäktige antar
det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Revisionen
Kommunförvaltningen (SHG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
30/36

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Dnr: 8-2013

§ 67 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning
av ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
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 och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts färdigt redovisas
i april varje år till fullmäktige.
Det noteras att motionen "Elevdatorer på Linåkerskolan" hade beretts längre än ett år, men
besvarades på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-25
Arbetsutskottet föreslog 2013-03-25, § 30, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-04-15, § 84, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15, § 84
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 30
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (C) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Dnr: 445-2013

§ 68 Motion, Bostadsområde på marknadsplatsen i Röstånga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion som rör bostadsområde
på marknadsplatsen i Röstånga.
I motionen föreslås att förutsättningarna för att bygga bostäder på före detta marknadsplatsen i
Röstånga undersöks.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade Lennart Pettersson (C)
motionen.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Lennart Petterssons (C) motion, inkommen 2013-04-15
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Dnr: 446-2013

§ 69 Interpellation, angående undersökningen LUPP
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Birgitta
Jönsson (S). Interpellationen rör undersökningen LUPP och vad som skett sedan
undersökningen gjordes.
I ärendet yttrar sig Torbjörn Ekelund (FP), Agnetha Persson (C), Björn Nordström (C) och Fredrik
Jönsson (C).

Beslutsunderlag
Torbjörn Ekelunds (FP) interpellationssvar, daterat 2013-04-29
Agnetha Perssons (C) interpellation, inkommen 2013-04-15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Dnr: 449-2013

§ 70 Interpellation, gällande det stärkta barnskyddet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Krister Olsson (S).
Interpellationen rör det stärkta barnskyddet.

Beslutsunderlag
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2013-04-15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Omröstningsbilaga 1), § 65 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Ida Andersson, tjg ers för C Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Eva Rosqvist
Torsten Vigre

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
C
S
SD
M
Leif Johansson , tjg ers för A Böndergaard S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Anette Hallberg, tjg ers för D Nilsson S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
B Halilovic, tjg ers för K Olsson
S
Rolf Jonsson
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerare

Ja
1
1

Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

13

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-04-29

Sida
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Omröstningsbilaga 2), § 65 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Ida Andersson, tjg ers för C Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Eva Rosqvist
Torsten Vigre

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
C
S
SD
M
Leif Johansson , tjg ers för A Böndergaard S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Anette Hallberg, tjg ers för D Nilsson S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
B Halilovic, tjg ers för K Olsson
S
Rolf Jonsson
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerare

Ja
1
1

Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

13

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

