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Dnr: -

§ 126 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Länsstyrelsens protokoll 2015-06-30 avseende avgången ersättare för ledamot i fullmäktige.
Ny ersättare för Moderaterna efter Patrik Granevärn (M) är Anna Berg von Linde (M)
(Dnr 38-2015).

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut, 2015-06-30
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: 38-2015

§ 127 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, HAHZ, BRG)
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Dnr: 634-2015

§ 128 Övergripande granskning av kommunens säkerhet angående
externa och interna dataintrång
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genom sitt biträde PwC under våren genomfört en granskning av vissa delar av
IT-säkerheten vid Svalövs kommun. Att genomföra en granskning av just detta område är ett
mycket gott initiativ med tanke både på det ökade beroendet av IT och de allt svårare och
bredare hot mot IT-säkerheten företag och myndigheter ställes inför.
Granskningen har genomförts på ett mycket konstruktivt sätt i dialogform och förvaltningen har
också passat på att få en föredragning i ämnet för ledningsgruppen. Granskningen har givit vid
handen att IT-säkerhetsarbetet i stort bedrivs på ett bra sätt, men några punkter har lyfts fram
särskilt. Allmänt kan sägas att aspekter som brandväggsregler, rutiner för uppgraderingar, logisk
segmentering av nätverket m.m. mycket väl beaktas i säkerhetsarbetet.
Arbetsutskottet fattade 2015-06-22, § 65, följande beslut: Ärendet ändrar namn från
"Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna
dataintrång” till ”Övergripande granskning av kommunens säkerhet angående externa och
interna dataintrång”.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande förslag till
yttrande antas.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå fullmäktige fatta följande beslut:
Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fattade 2015-08-17, § 148, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: Granskningsrapporten och yttrandet noteras.
Revisionens ordförande Arne Nordqvist och Henrik Friang, säkerhetsspecialist, PwC, redogör vid
sammanträdet för genomförd granskning.
I ärendet yttrar sig Lennart Pettersson (C), Ulla Wallin (S) och Teddy Nilsson (SD).
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 148
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 65
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-08
Granskningsrapport från revisionen, daterad 2015-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Fredrik Jönsson (C): Granskningsrapporten och
yttrandet noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT)
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Dnr: 33-2015

§ 129 Anläggningsavgifternas nivå i Svalövs kommun – Justering av
VA-taxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 55 % för ett Typhus A från 101 225
kr till 156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 589 125 kr.
2. VA-taxa, taxebilaga 1), med anläggningsavgifter justerade enligt ovan, daterad 2015-07-07,
antas att gälla fr.o.m. 2015-09-01.

Reservationer
Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V) och Linn Alenius Wallin (FI) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-04-29, § 65, en strategi för vatten och avlopp på landsbygd i
kommunen. Arbetet med utbyggnad på landsbygden görs som en del av VA-planen för
kommunen.
Med anledning av kommande utbyggnad av VA på landsbygden i Svalövs kommun i allmänhet
och utbyggnad av VA till Norrvidinge i synnerhet, har frågor om anläggningsavgifternas nivå och
möjligheten att ta ut särtaxa väckts. Det har efter utredning konstaterats att särtaxa inte går att
tillämpa vid de aktuella utbyggnaderna. Det har vidare konstaterats att nuvarande nivå på
anläggningsavgifterna inte täcker kostnaderna för planerad utbyggnad.
För att få täckning för planerad utbyggnad behöver anläggningsavgifterna höjas med 63 % för ett
hus motsvarande Typhus A och med 79 % för ett hus motsvarande Typhus B.
Kommunfullmäktige antog 2013-12-16, § 148, den gällande VA-taxan för kommunen. Taxan har
sedan dess indexuppräknats enligt beslutet.
Mot bakgrund av genomförda utredningar föreslog NSVA att anläggningsavgifterna för Svalövs
kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 % för ett
Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr fr.o.m. 2015-07-01.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-01-20, § 6, att överlämna ärendet om justering av
anläggningsavgifter utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige fattade 2015-02-23, § 20, följande beslut: 1) Anläggningsavgifterna för
Svalövs kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 %
för ett Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr. 2) Bilaga 1, ”Anläggningsavgifter”, till VA-taxa för
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Svalövs kommun, daterad 2015-02-04, antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Beslutet överklagades av ett antal kommunmedlemmar och Förvaltningsrätten i Malmö
upphävde genom en dom 2015-06-11 beslutet. Skälet till avgörandet var kort att rätten ansåg att
det överuttag som motiverats av framtida projekt, inte hade stöd i lag. Domen har överklagats av
Svalövs kommun.
I och med förvaltningsrättens beslut upphävdes kommunens beslut om ny VA-taxa och det finns
behov av ett nytt beslut avseende en taxa med justerade anläggningsavgifter för att täcka
kostnaderna för utbyggnad. Parallellt med den juridiska processen gällande överklagat beslut till
kammarrätten har därför förslag på en ny VA-taxa tagits fram där anläggningsavgifterna har
justerats till en nivå som innebär 100 % täckningsgrad istället för de 105 % som angavs i den
taxa som upphävts. Förslaget innebär att anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med
55 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från
383 413 kr till 589 125 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 156, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 55 % för ett Typhus A från 101 225 kr till
156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 589 125 kr. 2) VA-taxa,
taxebilaga 1), med anläggningsavgifter justerade enligt ovan, daterad 2015-07-07, antas att gälla
fr.o.m. 2015-09-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 156
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-06
Taxebilagor 1-3
Kompletterande PM ang anläggningsavgifternas nivå från WSAP, daterat 2015-07-07
Meddelande från kammarrätten ang avslag på inhibition, daterat 2015-07-08
Överklagande av beslut från Förvaltningsrätten, 2015-07-02
Dom från Förvaltningsrätten, 2015-06-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 20

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart
Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (FP) och Linda Lindberg (SD): 1) Anläggningsavgifterna för
Svalövs kommun höjs med 55 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 156 875 kr samt med 54 %
för ett Typhus B från 383 413 kr till 589 125 kr. 2) VA-taxa, taxebilaga 1), med
anläggningsavgifter justerade enligt ovan, daterad 2015-07-07, antas att gälla fr.o.m. 2015-0901.
Agneta Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP): Avslag på Olof Röstins m fl yrkanden.
Linn Alenius Wallin (FI), Agneta Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP): Innan beslut i denna
fråga fattas, ålägges NSVA att ta fram ett alternativ som inkluderar småskaliga, miljövänliga,
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långsiktigt hållbara och billiga alternativ.
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (FP) och Linda Lindberg (SD): Avslag
på Linn Alenius Wallins yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, EMTO, BRG)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
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Dnr: 7-2015

§ 130 Uppföljning per 2015-06-30
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2015-06-30.
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-01, § 115, följande beslut: 1) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2) Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans
med ledningsgruppen komma med förslag till åtgärder för att hålla given totalbudget för Svalövs
kommun och att detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 96, följande beslut: 1) Anslaget för kommunledning
höjs med 150 tkr avseende finansiering Leader. 2) Anslaget för kommunledning höjs med 15 tkr
avseende kapitalkostnader utbyggnad utrymningslarm kommunhuset. 3) Anslaget för park höjs
med 300 tkr avseende upphandling av gräsklippning och grönyteskötsel. 4) Anslaget för park
höjs med 45 tkr avseende donation av skulpturpark. 5) Anslaget för gata höjs med 600 tkr
avseende ökade kapitalkostnader. 6) Anslaget för gata höjs med 96 tkr avseende ökade
kapitalkostnader för Tågarp Gluggstorp gata till tågstation. 7) Anslaget för gata höjs med 20 tkr
avseende ökade kapitalkostnader för bredband tomrör. 8) Anslaget för gata höjs med 51 tkr
avseende ökade kapitalkostnader gatubelysning. 9) Anslaget för fritid höjs med 100 tkr avseende
städ nya idrottshallen. 10) Anslaget för fritid höjs med 270 tkr avseende hyra Torgskolan. 11)
Anslaget för förskola höjs med 500 tkr avseende ökad personaltäthet. 12) Anslaget för
grundskola höjs med 22 tkr avseende ökade kapitalkostnader inventarier ny matsal. 13) Anslaget
för gymnasieskola höjs med 2 000 tkr avseende fler elever och högre kostnad per elev. 14)
Anslaget för individ- och familjeomsorg höjs med 350 tkr avseende socialsekreterare
försörjningsstöd. 15) Anslaget för vård och omsorg höjs med 5 876 tkr avseende korttidsvård. 16)
Anslaget för vård och omsorg höjs med 120 tkr avseende arbetskläder. 17) Anslaget för vård och
omsorg höjs med 100 tkr avseende kapitalkostnader diverse investeringar. 18) 300 tkr anslås i
investeringsanslag till kommunledningen för utbyggnad brandlarm kommunhuset. 19) 160 tkr
anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av fyrhjuling+släp, vilket ersätter
anslaget 160 tkr för renovering släckbil Röstånga. 20) 3 000 tkr anslås i investeringsanslag till
gata för Tågarp Gluggstorp gata till tågstationen samt fastighetsbildning. 21) 140 tkr anslås i
investeringsanslag till städ för städmaskin till nya idrottshallen. 22) 3 500 tkr anslås i
investeringsanslag till gata för etapp 3 och 4 gatubelysning. 23) 400 tkr anslås i
investeringsanslag till grundskola för möbler till matsal i nya idrottshallen. 24) 96 tkr anslås i
investeringsanslag till vård och omsorg för trygghetstelefon för brandlarm Ängslyckan. 25) 70 tkr
anslås i investeringsanslag till vård och omsorg för talfunktion Solgården på trygghetslarm. 26)
138 tkr anslås i investeringsanslag till vård och omsorg för trygghetslarm Åsgården
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(komplettering). 27) 350 tkr i investeringsanslag till transportbil städ, som finns i Strategisk
Budget 2015 tas bort. 28) Investeringsanslaget för Individ- och familjeomsorg höjs med 225 tkr
avs Pro Capita BBIC. 29) Anslaget för Individ- och familjeomsorg höjs med 23 tkr avs
kapitalkostnader Pro Capita BBIC. 30) 4 500 tkr anslås i ökade skatteintäkter för delfinansiering
av ovanstående anslag. 31) 4 100 tkr anslås i intäkt för återbetalning premier
avtalssjukförsäkring (AGS) som delfinansiering av ovanstående anslag. 32) Kommunstyrelsen
medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2015 och 2016 upplåna maximalt
100 miljoner kr.
Ärendet kommer att behandlas ånyo på kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-14.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 146, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 146
Uppföljning per 2015-06-30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, JBN, AAN)
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Dnr: 797-2015

§ 131 Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt regelverket ska verksamheter med brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter)
tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet för varje enskilt år ska regleras
mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen kan endast medges om kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Underskott som
undantas från balansering bör ses som en ytterligare resurstilldelning till området och ska därför
enligt skolförordningen (SFS 2011:185 14 kap 2 §) fördelas på likvärdigt vis till fristående
anordnare. En enhet med positiv fond kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska
täckas med motsvarande överskott de närmast två följande åren.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-06-18, § 52, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från
kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17,§ 152, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 152
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Eva Olofsson (C), Birgitta Jönsson (S), Ulla Wallin (S), Linda Lindberg
(SD) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i
förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C ).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, KET, MAZO)
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 307-2009

§ 132 Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till vindkraftsplan som blir ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Planens syfte är att optimera lokal produktion av el genom att hitta platser för
vindkraft där påverkan blir så liten som möjligt på miljö, hälsa och landskap. Planförslaget var på
samråd november 2011 – februari 2012 och därefter på granskning april – juni 2013.
Förslag till antagandehandlingar presenterades för samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21, § 66.
Samhällsbyggnadsutskottet återremitterade ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning.
Förvaltningen uppdrogs samtidigt att revidera förslaget så att endast lämpliga och inte lämpliga
områden markeras ut, samt att utreda konsekvenserna av de ett skyddsavstånd på 800 m.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 131, att godkänna redovisningen av
uppdraget avs skyddsavståndet. Konsekvenserna av ett skyddsavstånd på 800 m från befintliga
bostäder och utbyggnadsområde skulle innebära att i princip att ingen vindkraft kan etableras.
Ett förslag till granskningshandling med endast lämpliga och inte lämpliga områden
presenterades.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10, § 163, att ställa ut reviderade handlingar för
granskning.
Förvaltningen har nu tagit fram förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avs vindkraft för
antagande. En granskningsredogörelse över inkomna yttranden från granskning nr 2 har också
sammanställts.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 78, följande beslut: Förslag till
granskningsredogörelse, daterad 2015-06-01, godkänns.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Sida
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Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 155, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag
till tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 155
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 78
Tematiskt tillägg till översiktsplanen avs vindkraft,antagandehandling, upprättad 2015-06-01
Granskningsutlåtande 2 av tematiskt tillägg till översiktsplan avs vindkraft, upprättad 2015-06-01
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 163
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 131
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 66
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 26
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 42
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-10-26, § 124
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-08-05, § 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C), Teddy
Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Christer Laurell (C): Förslag till tematiskt tillägg för
vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) : Område 9) ändras från
”olämpligt” till ”lämpligt” i materialet.
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Avslag på
Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, HAHZ, BRG)
Kommunförvaltningen (CLG, för vbf till formell expediering till berörda, myndigheter m.m.)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 767-2015

§ 133 Interpellation, Motverkande av lokal islamism/jihadism
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson
(S). Interpellationen rör motverkande av lokal islamism/jihadism.
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar, daterat 2015-06-15.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 121, följande beslut: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (FP), Lennart
Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Agneta Lenander (V), Linn Alenius Wallin (FI) och Linda
Lindberg (SD).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 121
Svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2015-06-15
Teddy Nilssons (SD) interpellation, inkommen 2015-05-12
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Ajournering 20.50 – 21.00

Justerare
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2015-08-31
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Dnr: 805-2015

§ 134 Interpellation, Smittorisk TBC
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsutskottets ordförande KarlErik Kruse (S). Interpellationen rör smittorisk avseende tuberkulos.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande har skrivit ett svar, daterat 2015-06-12.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 122, följande beslut: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S), Teddy Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Anders
Svärd (S), Ingrid Ekström (SD) och Torbjörn Ekelund (FP).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 122
Svar från vård- och omsorgsutskottets ordförande, daterat 2015-06-12
Teddy Nilssons (SD) interpellation, inkommen 2015-05-25
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 803-2015

§ 135 Fråga, Utbetalning av föreningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har ställt en fråga till utbildningsutskottets ordförande avseende utbetalning
av föreningsstöd.
Frågan avser vilka särskilda skäl som accepteras för att en förening inte ska behöva tillhöra en
erkänd riksorganisation för att få föreningsstöd.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 123, följande beslut: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (FP) och Linda Lindberg (SD).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 123
Fråga från Linda Lindberg (SD), inkommen 2015-05-25
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Dnr: 840-2015

§ 136 Fråga, Ungdomsråd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har ställt en fråga till utbildningsutskottets ordförande avseende
ungdomsråd.
Frågan avser om kommunens ungdomsråd kommer att starta under 2015.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 124, följande beslut: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (FP) och Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 124
Fråga från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2015-06-07
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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2015-08-31
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Dnr: 1033-2015

§ 137 Fråga, Säkerheten vid rivning av idrottshallen i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har ställt en fråga till ordförande för AB Svalövsbostäder/AB
Svalövslokalers ordförande avseende säkerhet vid rivning av idrottshallen i Svalöv.
Frågan avser vilka krav som är rimliga att ställa vid rivning och var ansvaret ligger för att hälsa
och säkerhet för invånare och närliggande verksamheter säkerställs.
I ärendet yttrar sig Gunnar Bengtsson (S) och Lennart Pettersson (C).

Beslutsunderlag
Svar från Gunnar Bengtsson (S), inkommet 2015-08-26.
Fråga från Lennart Pettersson (C), inkommen 2015-08-18
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 882-2015

§ 138 Motion, Utredning av kostnad för avskaffande av karensdag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande utredning av kostnad för avskaffande av
karensdag.
I motionen föreslås att:
- Det tillsätts en utredning vad den faktiska kostnaden blir för sjuknärvaro.
- Det tillsätts en utredning vad det skulle innebära att avskaffa karensdag för kommunalanställda
som arbetar med människor, exempelvis förskola, äldreboende, LSS-verksamhet.
- Det genomförs ett försök med avskaffande av karensdag på utvald kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
Agneta Lenanders (V) motion, inkommen 2015-06-15
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Dnr: 1024-2015

§ 139 Motion, Utvärdering av entreprenadskötseln av gator och
grönområden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion avseende utvärdering av
entreprenadskötseln av gator och grönområden.
I motionen föreslås att:
- Nuvarande organisation och upphandling av skötsel av gator och grönytor utvärderas.
- En översyn av hur kontakterna med Trafikverket och effekterna av desamma utvärderas.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) motion, inkommen 2015-08-17
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 1025-2015

§ 140 Motion, Rastplats vid Svalövssjön
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Ida Torkar Andersson (C) har lämnat in en motion avseende rastplats
vid Svalövssjön.
I motionen föreslås att:
- Förutsättningarna för att anlägga en rastplats vid Svalövssjön utreds.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Ida Torkar Anderssons (C) motion, inkommen 2015-08-17
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: 1026-2015

§ 141 Motion, Krav på registerutdrag på omsorgspersonal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion rörande krav på
registerutdrag för omsorgspersonal.
I motionen föreslås att:
- Kommunstyrelsen uppdras att införa krav på utdrag ur belastningsregistret för anställning av
omsorgspersonal.
- Kommunstyrelsen uppdras uppföra dokument för rutin vid begäran av registerutdrag gällande
omsorgspersonal.

Beslutsunderlag
Teddy Nilssons (SD) och Linda Lindbergs (SD) motion, inkommen 2015-08-17
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 401-2014

§ 142 Motion, Läget för pågatågsstation i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås
motionen.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) har inkommit med en motion avseende ändrat
läge för pågatågsstation i Svalöv. Detta med anledning av att föroreningar hittats i anslutning till
planerat stationsområde i centrala Svalöv.
Motionärerna föreslår att förutsättningarna för och konsekvenserna av att flytta stationsläget till
f d Lantmännenfastigheten snabbutreds samt att dialog med ägaren till f d
Lantmännenfastigheten inleds.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-19, § 69, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-05-12, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-06-01, § 134, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås motionen.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 110, följande beslut: Motionen bordläggs till
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 110
Kommunstyrelsens protokoll, 2015-06-01, § 134
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 69
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12.
Remittering, upprättad 2014-05-27

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Motion, inkommen 2014-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Stefan Pettersson (M), Linn Alenius Wallin (FI), Claes-Olof
Malmberg (M) och Teddy Nilsson (SD): Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande,
daterat 2015-05-12, avslås motionen.
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C): Punkt 1) bifalles. Punkt 2) anses besvarad.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Lennart Petterssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Lennart Petterssons m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar Olof Röstins m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Olof Röstins m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster och 7 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att anta Olof Röstins m fl
yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG)
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Dnr: 585-2014

§ 143 Motion, Skötselplan för Mölledammen i Röstånga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses
motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Jonsson (MP) har inkommit med en motion avseende skötselplan och budget för
upprätthållande av standard av den nu rensade Mölledammen i Röstånga. Detta i syfte att
bibehålla den nu höga standarden.
Motionären föreslår att kommunen upprättar en skötselplan för Mölledammen och det
kulturhistoriska området däromkring samt att pengar anslås för ändamålet i budget.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-19, § 70, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-05-12, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-06-01, § 135, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses motionen
besvarad.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 111, följande beslut: Motionen bordläggs till
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 111
Kommunstyrelsens protokoll, 2015-06-01, § 135
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 70
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12
Remittering, upprättad 2014-09-01
Motion, inkommen 2014-04-23.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12,
anses motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Sida
31/45

Dnr: 634-2014

§ 144 Motion, Åtgärder och skötsel av Kågerödslund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses
motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Ida Torkar Andersson (C) har inkommit med en motion avseende skötseln
av parken utanför Kågerödslund i Kågeröd. Särskilt med fokus på motionsslingan runt området.
Motionärerna föreslår att kommunen upprättar en skötselplan för Kågerödslund, den del som
ligger utanför dansstället.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-19, § 71, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-05-12, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-06-01, § 136, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, anses motionen
besvarad.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 112, följande beslut: Motionen bordläggs till
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 112
Kommunstyrelsens protokoll, 2015-06-01, § 136
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 71
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12
Remittering av motion, upprättad 2014-09-01
Motion, inkommen 2014-05-12

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Ida Andersson (C ), Linda Lindberg (SD), Eva Olofsson (C), Fredrik Jönsson (C)
och Linn Alenius Wallin (FI): Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat
2015-05-12, anses motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM)

Justerare
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Kommunfullmäktige
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Dnr: -

§ 145 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avslutas, efter att resterande ärenden bordlagts.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom klockan nu passerat 22.30, och det i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska fortsätta eller avbrytas, ställer
ordföranden denna fråga och finner att sammanträdet ska avslutas, efter att resterande ärenden
bordlagts.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 615-2015

§ 146 Motion, F d Lantmännen-fastigheten med närliggande
fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har inkommit med en motion avseende ett
helhetsgrepp över hela området från Onsjövägen till Industrigatan.
Motionärerna föreslår
1. att Svalövs kommun genomför i en öppen demokratisk process, med bl.a. såväl berörda
fastighetsägare som allmänheten, en utredning om hela området mellan Onsjövägen,
Harjagersvägen, Industrigatan och järnvägen
2. att en tillfällig beredning under kommunfullmäktige får i uppdrag att föra dialogen med
allmänheten
3. att målsättningen ska vara att senast under 2016, påbörja detaljplanearbetet för f d
Lantmännenfastigheten och vid behov även övriga delar av området.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-19, § 72, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-05-12, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås att-sats två samt
anses att-satserna ett och tre besvarade.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-06-01, § 137, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås att-sats två samt
anses att-satserna ett och tre besvarade.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, 113, följande beslut: Motionen bordläggs till
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 113
Kommunstyrelsens protokoll, 2015-06-01, § 137
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 72
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Remittering av motion, upprättad 2015-05-05
Motion, inkommen 2015-04-13

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr: 1123-2013

§ 147 Motion, Röstångahallen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) har inkommit med en motion avseende
eventuellt inköp av Röstångahallen (f d ICA) mm.
Motionärerna föreslår 1) att kommunen bjuder in fastighetsägaren till bl.a. Röstångahallen (f d
ICA) för diskussion och eventuell förhandling om att köpa in fastigheten, 2) att kommunen ser
över sina egna fastigheter och vidtar lämpliga åtgärder samt 3) att kommunen gör en bedömning
om det finns ovårdade fastigheter och vidtar möjliga åtgärder för att komma till rätta med
problemen.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet avs de första två förslagen, och till bygg-,
trafik- och räddningsnämnden avs det tredje förslaget.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2015-06-02. I yttrandet
konstateras sammanfattningsvis avs motionens första två punkter att det inte är lämpligt att
inleda dialog om köp samt att översyn av egna fastigheter görs inom den löpande verksamheten
hos förvaltningen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 84, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-06-02, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, avslås den första attsatsen, och den andra att-satsen anses besvarad.
Bygg-, trafik och räddningsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande över motionen, där det
sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen på uppdrag av nämnden redan arbetar med att
minska antalet ovårdade fastigheter i kommunen och att det inte är aktuellt med en särskild
utredning för Röstånga.
Bygg-, trafik och räddningsnämnden fattade 2015-06-11, § 79, följande beslut: Ordförandes
yttrande, daterat 2015-05-22, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av bygg-, trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat 2015-05-22, anses

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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motionen besvarad i den del som gäller ovårdade fastigheter.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 157, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, samt bygg-, trafik- och
räddningsnämndens yttrande, daterat 2015-05-22, avslås den första att-satsen, och de andra
och tredje att-satserna anses besvarade.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik och räddningsnämndens protokoll 2015-06-11, § 79
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 84
Ordförandes yttrande, daterat 2015-06-02
Remittering till utskottet, daterad 2014-01-28
Lennart Petterssons och Agnetha Perssons motion, inkommen 2013-11-04
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 157

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna inkl yttrande
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM) inkl yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 224-2014

§ 148 Motion, Trafikteori för årskurs 7-9
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2014-11-10, att Svalövs
kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa trafikteori som alternativt spår för årskurs 7-9
inom grundskolan för Svalövs Kommun.
Utbildningsutskottets ordförande skriver i sitt svar på motionen att då det är Skolverket och inte
Svalövs Kommunfullmäktige som äger frågan om att utreda huruvida det är möjligt att införa det
som motionärerna efterfrågar, kan inte motionen bifallas. Den kan i grunden av samma skäl inte
avslås, då en skola som så önskar, kan göra en framställan till Skolverket om att få genomföra
förändringar av kursplanen i enlighet med skolförordningen. Därmed återstår endast att motionen
med detta svar anses besvarad.
Utbildningsutskottet fattade 2015-06-18, § 57, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
skrivelse som sin egen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 158, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 57
Svar från utbildningsutskottets ordförande, daterad 2015-04-06
Remittering av motion, daterad 2015-02-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 144
Motion från Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD), inkommen 2014-11-10
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 158

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: KS 147-2015, SN 30-2015

§ 149 Motion, Inrätta en social investeringsfond i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion som rör möjligheten att inrätta en social
investeringsfond i Svalövs kommun. I motionen föreslås att Svalövs kommun kontaktar en eller
flera av de 30-tal kommuner som infört sociala investeringsfonder och tar reda på både
humanistiska och ekonomiska resultat av fonderna, samt att Svalövs kommun utreder om
sociala investeringsfonder är något som kommunen borde satsa på.
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen. I det föreslås att motionen bör avslås.
Socialnämnden fattade 2015-06-24, § 113, följande beslut: Förvaltningens yttrande, daterat
2015-06-12, antas som socialnämndens eget.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 159, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås, med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 159
Socialnämndens protokoll 2015-06-24, § 113
Förslag till svar från förvaltningen, daterat 2015-06-12
Remittering av motion till socialnämnden
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-23 § 22
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2015-01-26

Förslag till beslut på sammanträdet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Beslutsgång

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr: 189-2015

§ 150 Motion, Traditionell kyrklig skolavslutning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 2015-02-03 att,
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att föra dialog med våra församlingar att
arrangera traditionsenliga skolavslutningar i våra lokala kyrkor enligt skollagens riktlinjer. De
föreslår även att kommunfullmäktige ger våra rektorer stöd och rekommendationer att arrangera
skolavslutningar i våra lokala kyrkor.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I svaret skriver han bland annat att
Utgående från kommande lagtext och från dess starka inslag av fritt val för skolan att arrangera
sina skolavslutningar efter vad som är möjligt platsmässigt och logistiskt, samt kyrkans fristående
ställning mot politiken så kan det uppfattas som förvirrande om kommunpolitiken genom ett
särskilt agerande lägger sig i denna fråga. Dessutom kan det uppfattas som förvirrande att man
kommer till en slutsats i Riksdagen, att det skall råda stor frivillighet och till en annan på det
kommunala planet, att alla skall rekommenderas att fira sin skolavslutning på ett specifikt sätt.
För att bibehålla tydlighet är det viktigt att skolan har kvar full valfrihet i frågan.
Utbildningsutskottet fattade 2015-06-18, § 56, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
skrivelse som sin egen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 160, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 160

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 211-2015

§ 151 Motion, Hundrastgård
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Torkar Andersson (C) har inkommit med en motion avseende
behovet av hundrastgårdar.
Motionärerna föreslår att Svalövs kommun utreder behovet av hundrastgårdar samt att Svalövs
kommun utreder lämpliga placeringar för hundrastgårdar och driftsformer för desamma.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande,
daterat 2015-06-02, i vilket det sammanfattningsvis konstateras att det kan anses motiverat med
en sådan utredning som motionärerna föreslår.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 85, följande beslut: Ordförandens yttrande,
daterat 2015-06-02, antas som utskottets eget
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, bifalls motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 161, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, bifalls motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 161
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 85
Ordförandes yttrande, daterat 2015-06-02
Remittering av motion, daterad 2015-04-13
Fredrik Jönssons (C) och Ida Torkar Anderssons (C) motion, inkommen 2015-02-09

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen inkl yttrande (MSDG, NSGM, FKJN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31
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Dnr: 614-2015

§ 152 Motion, Webbsändningar från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) föreslår i en motion daterad 2015-04-11 att
Svalövs kommun utreder förutsättningarna för webb-sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande skriver i sitt svar
på motionen att det borde vara intressant för kommunfullmäktige att titta närmare på
möjligheterna att webb-sända sammanträdena via kommunens hemsida. På det viset kan man
öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden ytterligare och därmed stärka den lokala
demokratin bland kommunens medborgare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-06-22, § 70, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalles. 2) Kommunfullmäktiges
ordförande, i samråd med förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige, samt i dialog
med gruppledarna i kommunfullmäktiges representerade partier, får i uppdrag att ta fram
underlag som belyser olika tekniska och ekonomiska alternativ för att möjliggöra webb-baserad
sändning av kommunfullmäktiges sammanträden och att underlaget redovisas till kommande
budgetprocesser.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-17, § 162, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Motionen bifalles. 2) Kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med förste och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige, samt i dialog med gruppledarna i kommunfullmäktiges
representerade partier, får i uppdrag att ta fram underlag som belyser olika tekniska och
ekonomiska alternativ för att möjliggöra webb-baserad sändning av kommunfullmäktiges
sammanträden och att underlaget redovisas till kommande budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 162
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 70
Svar på motion, webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-05-31
Remittering av motion, Webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-05-05
kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 69
Motion, webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-04-11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Omröstningsbilaga 1 - § 142 Motion, Läget för pågatågsstation i Svalöv
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Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Lennart Pettersson
Anneli Persson
Anders Nilsson
Ann Pettersson, 1:a vice ordf
Anette Hallberg, tjg ers för Claes Hallberg
Torbjörn Ekelund
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
Vakant för Bedrija Halilovic
Christer Laurell, 2:e vice ordf
Claes-Olof Malmberg
Kim Hellström
Gunnar Bengtsson
Christer Jacobsson, tjg ers för A. Borg
Ida Andersson
Ulla Wallin
Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
Sara Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rolf Arne Persson tjg ers för R Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA
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