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Dnr: -

§ 111 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information om föreslaget samverkansavtal, Birgitta Krook och Magnus Möllerstedt, Svenska
Stadsnät AB
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2015-03-31 (Dnr 4662015).

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: -

§ 112 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera protokollen på
kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet 2015-05-18
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-19
Protokoll från utbildningsutskottet 2015-05-12
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-05-13
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2015-05-12
Protokoll från Skåne Nordväst, 2015-03-27
Protokoll från Skåne Nordväst, 2015-05-07

Protokollet ska skickas till:
-
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§ 113 Val
Kommunstyrelsens beslut
1.Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: 9-2015

§ 114 Kompletteringsbudget 2015 – äskanden från socialnämnden
och kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
Kommunstyrelsens beslut
1. Äskandena behandlas i samband ekonomisk uppföljning 2015 -01-01 – 04-30 samt
kompletteringsbudget

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden och vård- och omsorgsutskottet har framställt ett antal äskanden med
konsekvensanalyser.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2015-03-25, §§ 39 – 41
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-04-16, § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Äskandena behandlas i samband ekonomisk uppföljning 2015 -01-01 – 0430 samt kompletteringsbudget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsutskottet
Kommunförvaltningen (SERM, HAHZ, MEKN)
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Dnr: 7-2015

§ 115 Uppföljning per 2015-04-30 samt Kompletteringsbudget I 2015
Kommunstyrelsens 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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
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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
(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.
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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.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2015-04-30 med förslag till kompletteringsbudget I.
Det noteras att revisionen till kommunfullmäktiges presidium inkommit med ett äskande avs
tilläggsanslag i budget 2015 avs granskning av hantering av vindkraftsärende.

Beslutsunderlag
Äskande från revisionen avs tilläggsanslag i budget 2015 avs granskning av hantering av
vindkraftsärende, daterat 2015-05-13
Uppföljning per 2015-04-30 samt förslag till kompletteringsbudget I

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Anneli Persson (S) och Ann
Pettersson (M): 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.
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M), Anneli Perssons (S) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 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
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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 (komplettering). 27) 350 tkr i investeringsanslag till
transportbil städ, som finns i Strategisk Budget 2015 tas bort. 28) 4 500 tkr anslås i ökade
skatteintäkter för delfinansiering av ovanstående anslag. 29) 4 100 tkr anslås i intäkt för
återbetalning premier avtalssjukförsäkring (AGS) som delfinansiering av ovanstående anslag.
30) Kommunstyrelsen medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2015 och
2016 upplåna maximalt 100 miljoner kr.
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Anneli Perssons (S) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Investeringsanslaget för Individ- och
familjeomsorg höjs med 225 tkr avs Pro Capita BBIC. Anslaget för Individ- och familjeomsorg
höjs med 23 tkr avs kapitalkostnader Pro Capita BBIC.
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): Bifall till
Birgitta Jönssons m fl förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V): Ärendet återremitteras för att budgeten ska
göras utifrån principen om Gender budgeting som kommunen skrivit under i och med
undertecknandet av CEMR-deklarationen 2008. Det är viktigt att kommunen följer de dokument
vi undertecknat; att all kommunal verksamhet och budget ska analyseras ur ett genusperspektiv
för att se vilka effekter det har för kommunens invånare.
Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Krister Olsson (S): Avslag
på Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden avs beslut i kommunstyrelsen,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden avs beslut i kommunfullmäktige,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut i
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kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar ej i beslutet vad gäller
förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 953-2014

§ 116 Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2016 och plan 2017-2018 fastställs.
3. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2016 till oförändrat 20,49
kr per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2015 och 2016
upplåna maximalt 100 miljoner kr.
5. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anslaget för Individ- och familjeomsorg höjs med 23 tkr avs kapitalkostnader Pro Capita BBIC.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger majoritetens förslag till Budget 2016, Plan 2017-2018.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Protokoll Central samverkan, 201-05-21
Förslag till budget 2016, plan 2017-2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mål och tillhörande visare fastställs
enligt budgetdokumentet. 2) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2016 och plan 20172018 fastställs. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2016 till
oförändrat 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen medges att för finansiering av
beslutade investeringar under 2015 och 2016 upplåna maximalt 100 miljoner kr. 5) Kommunens
ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Krister Olsson (S) och Ann
Pettersson (M): Anslaget för Individ- och familjeomsorg höjs med 23 tkr avs kapitalkostnader Pro
Capita BBIC.
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Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:Bifall till
Centerpartiets förslag till budget.
Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V): Ärendet återremitteras för att budgeten ska
göras utifrån principen om Gender budgeting som kommunen skrivit under i och med
undertecknandet av CEMR-deklarationen 2008. Det är viktigt att kommunen följer de dokument
vi undertecknat; att all kommunal verksamhet och budget ska analyseras ur ett genusperspektiv
för att se vilka effekter det har för kommunens invånare.
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson
(SD) och Anders Nilsson (SD): Avslag på Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande.
Agneta Lenander (V) och Linn Alenius Wallin (FI): Avslag på Linda Lindbergs m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linn Alenius Wallins m fl återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl, Fredrik Jönssons m fl och
Linda Lindbergs m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar
Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Särskilt yttrande
Agneta Lenander (V) lämnar särskilt yttrande i ärendet (bilaga 1).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 19-2015

§ 117 Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Policyn för borgensåtaganden godkänns.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lydelsen av punkt 2.2 ändras från ”Med organisationer menas i dessa riktlinjer företag,
föreningar, och andra sammanslutningar som erhåller årliga bidrag eller på annat sätt erhåller
stöd från Svalövs kommun” till ”Med organisationer menas i dessa riktlinjer företag, föreningar
och andra sammanslutningar som har sitt säte i Svalövs kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy med principer för hur
borgensansökningar i framtiden kan behandlas. På kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2015-01-19 § 3 beslutades att ärendet återremitteras till förvaltningen för en
konsekvensanalys av de förslag som framkom på sammanträdet från Centerpartiet och
Sverigedemokraterna.
Ekonomichefen har i en skrivelse yttrat sig över förslagen och tillstyrker de ändringar som
Sverigedemokraterna föreslår som bedöms innebära en minskad risk för kommunen när man
ingår borgen.
Arbetsutskottet föreslog 2015-03-24, § 29, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Policyn för borgensåtaganden godkänns.
Arbetsutskottet fattade vidare följande beslut: De förändringar som ekonomichefen föreslår i
skrivelse daterad 2015-03-12 inarbetas i policyn för borgensåtaganden innan den går vidare för
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fattade 2015-04-13, § 78, följande beslut: Ärendet behandlas vid
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 78
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-24, § 29
Skrivelse från ekonomichefen, daterad 2015-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-19 § 3
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-01-08
Förslag till policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterat 2015-01-08

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Linda
Lindbergs (SD), Anders Nilssons (SD), Krister Olssons (S) och Ann Petterssons (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Policyn för borgensåtaganden godkänns.
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg
(SD), Anders Nilsson (SD), Krister Olsson (S) och Ann Pettersson (M): Lydelsen av punkt 2.2
ändras från ”Med organisationer menas i dessa riktlinjer företag, föreningar, och andra
sammanslutningar som erhåller årliga bidrag eller på annat sätt erhåller stöd från Svalövs
kommun” till ”Med organisationer menas i dessa riktlinjer företag, föreningar och andra
sammanslutningar som har sitt säte i Svalövs kommun”.
Fredrik Jönsson (C): Bifall till Centerpartiets ändringsyrkanden (bilaga 2).
Olof Röstin (M) och Krister Olsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons ändringsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 663-2014

§ 118 Förmånsportal för anställda i Svalövs kommun, Benify (f d
Flex-Pay) - Förmånspolicy
Kommunstyrelsens beslut
1. Förmånspolicyn fastställs med följande ändringar: Gastric bypass och IVF
(fertilitetsbehandlingar) utgår.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har fattat beslut om att införa förmånsportal då Skåne Nordväst samverkar
kring begreppet ”Attraktiv arbetsgivare”. Huvudsyftet med införandet av förmånsportalen var att
bli en attraktiv arbetsgivare och har primärt varit ett medarbetarprojekt.
Förmånsportalen är ett sätt att attrahera presumtiva medarbetare men även ett sätt att behålla
medarbetare. Till förmånsportalen har Helsingborgs stad, Landskrona stad, Ängelholm samt
Höganäs kopplat en förmånspolicy. Detta behöver även göras i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-05-18, § 54, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Förmånspolicyn fastställs med följande ändringar: Gastric bypass och IVF
(fertilitetsbehandlingar) utgår.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till förmånspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-18, § 54
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-16, rev 2015-05-06
Förslag till förmånspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-19, § 9

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M), Linda Lindberg
(SD) och Krister Olsson (S): Förmånspolicyn fastställs med följande ändringar: Gastric bypass
och IVF (fertilitetsbehandlingar) utgår.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): I första hand: Återremiss för konsekvensanalys av hur
detta påverkar det lokala näringslivet och handeln i hela vår kommun. I andra hand: Avslag på
Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Linn Alenius Wallin (FI): Bifall till Fredrik Jönssons m fl förstahandsyrkande.
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Krister Olsson (S) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på
Fredrik Jönssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande och Fredrik Jönssons m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Linn Alenius Wallin (FI) önskar lämna protokollsanteckning i ärendet, vilket inte medges av
ordföranden.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 1348-2014

§ 119 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs
kommun om åtgärdsplan för 2015 (brottsförebyggande arbete)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för
2015 gäller till och med 2015-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2014-03-31, § 34, överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv
och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2014. Överenskommelsen förlängdes till 2015-07-01
genom beslut i kommunfullmäktige 2015-01-26, § 8. Förslaget är att den ska förlängas
ytterligare, till 2015-12-31.
Utvärdering av överenskommelsen för 2014 pågår.
Arbetsutskottet föreslog 2015-05-18, § 53, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om
åtgärdsplan för 2015 gäller till och med 2015-12-31.
Det noteras att ett nytt avtal kan komma att presenteras för kommunstyrelsen avs senare delen
av året.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-18, § 53
Överenskommelse med förlängd avtalstid, daterad 2015-05-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, § 8
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-31, § 34
Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister
Olssons (S), Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD), Anders Nilssons (SD) och Linn Alenius
Wallins (FI) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv
och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015 gäller till och med 2015-12-31.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Protokollet ska skickas till:
Polismyndigheten (Patric Heimbrand, Anders Isgren)
Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 671-2015

§ 120 Biblioteksplan 2015 - 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens kulturchef har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs kommun.
Arbetsgruppen har utgjorts av kommunens samlade bibliotekspersonal.
Biblioteksplanen ska ange riktningen för den allmänna, kommunala biblioteksverksamheten i
Svalövs kommun. Den ska också vara ett styrdokument för verksamheten. Biblioteksplanen ska
även vara ett redskap för att optimera biblioteksverksamheten och stimulera till utveckling.
Svalövs kommuns övergripande mål ska speglas i biblioteksplanen. Dessutom relaterar planen
till Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, till Region Skånes kulturplan, Översiktsplan för
Svalövs kommun, gemensamma mål för biblioteksverksamheten i Skåne Nordväst och den
nationella bibliotekspolitiken, tydligast uttryckt i Bibliotekslagen (SFS 2013:801).
Utbildningsutskottet fattade 2015-05-12, § 40, följande beslut: 1) Dokumentet Nyckeltal till
biblioteksplan 2015 – 2019 för Svalövs kommun godkänns. 2) Förvaltningen uppdras att göra
redaktionella revideringar i texten på sid 9), ”Skolbibliotek” i enlighet med diskussion på
utskottets sammanträde.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-05-12, § 40
Biblioteksplan 2015 – 2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Nyckeltal till Biblioteksplan 2015 - 2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Skrivelse angående Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun, daterad 2015-05-05
Utbildningsutskottets protokoll 2015-04-20, § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Anneli Perssons (S), Fredrik

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Jönssons (C), Marie Irbladhs (C), Olof Röstin (M), Agneta Lenanders (V), Linda Lindbergs (SD),
Teddy Nilssons (SD), Anders Nilssons (SD) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Biblioteksplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns.
Linn Alenius Wallin (FI): Tilläggsyrkanden: 1) Feministiskt initiativ vill lägga till män och pojkar
som en särskild målgrupp. 2) Kön ska vara med i nyckeltal och den statistik som tas fram.
Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD): 1) Avslag på punkt 3), sid 7):
”Det ska finnas aktiviteter och/eller programpunkter...”, 2) Ändring på punkt 3), sid 9):
”Mediabeståndet ska vara inkluderande... av talböcker. Sista meningen Barn med annat
modersmål än svenska ska få tillgång till litteratur på detta språk stryks”. 3) Ändring punkt 4), sid
10): Text efter ”skrivsvårigheter” stryks med hänvisning till sid 6.
Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD): Avslag på Linn Alenius
Wallins tilläggsyrkanden.
Torbjörn Ekelund (FP) och Linn Alenius Wallin (FI): Avslag på Linda Lindbergs m fl
ändringsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linn Alenius Wallins tilläggsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs m fl ändringsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, ETVN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 713-2015

§ 121 Översyn gällande ”Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg
i Svalövs kommun”
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1
juli 2015.

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillägg i text sid 8) efter retroaktiva kontroller: ”samt att debitering alt kreditering görs
retroaktivt av differensen”.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av Regeringen fattat beslut om nytt belopp för maxtaxan inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Svalövs kommun får varje år efter
ansökan ett statsbidrag. Statsbidraget har minskats motsvarande vad de nya avgiftsnivåerna
innebär för kommunen i ökade avgiftsintäkter. Detta gjordes redan när ramarna för 2015
fastställdes. För invånarna innebär avgiftsökningen ett belopp på mellan 9-27 kr/per barn och
månad. De nya högsta avgifterna ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.
Utbildningsutskottet fattade 2015-05-12, § 44, följande beslut: Förändringen rörande allmän
förskola för 3-5-åringar på sid 10 återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut::
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1 juli
2015.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse i ärendet av utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Beslutsunderlag
Ytterligare rev förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad
2015-05-18
Utbildningsutskottets protokoll 2015-05-12, § 44
Rev förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 2015-05-12
Förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 2015-05-04
Skrivelse angående "Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun", daterad
2015-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Marie

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Irbladhs (C), Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att
gälla från den 1 juli 2015.
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): Tillägg i text sid 8) efter retroaktiva kontroller: ”samt
att debitering alt kreditering görs retroaktivt av differensen”.
Linn Alenius Wallin (FI): Formuleringen om avstängning av barn när förälder har en obetald
räkning tas bort, eftersom det är oförenligt med barnets bästa.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linn Alenius Wallins yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO, MATW)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 265-2015

§ 122 Namn till den nya idrottshallen i Svalöv
Kommunstyrelsens beslut
1. Den nya idrottshallen i Svalöv ska heta Heleneborgshallen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har bjudits in att lämna förslag till namn på den nya idrottshallen i Svalöv enligt
processplan beslutad av utbildningsutskottet 2014-12-10, § 76. Totalt inkom 24 namnförslag
varav fem hade mer än en förslagsgivare. Kommunförvaltningen har i en skrivelse sammanställt
förslagen och tagit upp vad som kan vara viktigt att beakta när man väljer namn.
En geografisk anvisning i namnet tydliggör var anläggningen finns. Idag kallas en av
kommunens idrottshallar för Lunnahallen vilket lett till att det blir tillägget ”i Kågeröd”.
Sannolikheten att det blir något liknande kopplat till namnet på den nya hallen i Svalöv är ganska
stor. Namnval utan geografisk anknytning öppnar upp för att det blir ett tillägg – Svalöv alternativt
i Svalöv.
Att namnet på ett enkelt sätt förknippas med den verksamhet som bedrivs på anläggningen får
också anses vara av ett visst värde.
Namnet ska uppfattas som ”fristående” och inte direkt förknippas med något annat.
Utskottet är inte bundet till att anta något av de föreslagna namnen. Det är fullt möjligt att komma
fram till ett helt nytt namn eller att modifiera något av de inlämnade namnförslagen.
Ärendet togs upp som information på utskottets sammanträde 2015-04-20, § 29.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-05-12, § 42, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Den nya
idrottshallen i Svalöv ska heta Heleneborgshallen.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-05-12, § 42
Utbildningsutskottets protokoll 2015-04-20, § 29
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Anneli Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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(S), Ann Pettersson (M), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Linn Alenius Wallin (FI):
Den nya idrottshallen i Svalöv ska heta Heleneborgshallen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN, DLHN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 709-2015

§ 123 Uppräkning av LOV-peng
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med 2015-04-01 vara 362 kr exkl
moms per timme.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med 2015-04-01 vara 456 kr exkl
moms per timme.

Sammanfattning av ärendet
Den 2011-02-28 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV skulle införas i
Svalövs kommun från och med den 2011-08-01. I samband med detta beslutades även att
utförarna inklusive kommunens hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd
timtaxa. I samma beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av hemtjänstinsatser i Svalövs
kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättningsbeloppet ska räknas om från och med
den 1 april varje år alternativt när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 354 kr exkl. moms från och m ed 2014-10-01 –
2015-03-31. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 362 kr
exkl. moms från och med 2015-04-01.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 446 kr exkl. moms från och med 2014-10-01 –
2015-03-31. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 456 kr
exkl. moms från och med 2015-04-01.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-05-13, § 32, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och
med 2015-04-01 vara 362 kr exkl moms per timme. 2) Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser ska från och med 2015-04-01 vara 456 kr exkl moms per timme.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Susanne Rosenström.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-05-13, § 31
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Fredrik Jönssons (C), Agneta Lenanders (V), Teddy Nilssons (SD) och
Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ersättningsbeloppet för

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

serviceinsatser ska från och med 2015-04-01 vara 362 kr exkl moms per timme. 2)
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med 2015-04-01 vara 456 kr exkl
moms per timme.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, JBN, MEKN, AAN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
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Dnr: 220-2015, 819-2014

§ 124 Information om nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna yttrandet i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de
skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med
den 1 januari 2016.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska inrymma alla delar inom de områden där de skånska
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Avtalet ska gå att
utveckla och förändra i takt med att möjligheter och förutsättningar ändras. Avtalet ska gälla
fr.o.m. 2016 men ska genomföras stegvis. Årliga avstämningar ska reglera ambitions- och
ansvarsnivå och följa de ekonomiska konsekvenserna.
I förarbetet till det nya avtalet beskrivs en utveckling som tydligt går mot att insatser ska utgå från
individuella behov. Som en del i detta föreslås införandet av hemsjukvårdsteam med
läkarkompetens. Syftet är att målgruppen, som utgörs av de mest sjuka, ska slippa onödiga
resor till och från sjukhusens akutmottagningar, samt att minska antalet dygn på sjukhusens
vårdavdelningar. Det kommer att ställa ökade krav på resurser och kompetens i den kommunala
hemsjukvården.
Förvaltningen konstaterar i sin förslagsskrivelse, daterad 2015-02-06, att det ännu är för tidigt att
förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för Svalövs kommun, men att utvecklingen
generellt går mot en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens
verksamhet. Det nya avtalet kommer att innebära betydande kompetensutvecklingsinsatser för
medarbetare avseende vård, behandlingar och av teknisk apparatur samt digitala stöd.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-02-18, § 15, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Informationen noteras.
Utskottet fattade vidare följande beslut: Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta
på dialogmöten med Kommunförbundet Skåne avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
Kommunfullmäktige fattade 2015-03-30, § 45: Informationen noteras.
En remisskonferens gällande nytt hälso- och sjukvårdsavtal genomförs 2015-06-15 i Höör,
arrangeras av Kommunförbundet Skåne. Avtalet kommer senast 2015-06-01 skickas på remiss
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till kommunerna för svar senast 2015-06-22. Yttrandet hinner inte behandlas av vård- och
omsorgsutskottet och kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Susanne Rosenström.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-05-13, § 30
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30, § 45
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas underteckna yttrandet i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, MEKN, CAKK)
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Dnr: 677-2012

§ 125 Bredbandsstrategi för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande bredbandsstrategi antas.

Reservation
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons m fl ändringsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av en motion fattade kommunstyrelsen 2012-03-12, § 47, följande
beslut: Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som belyser behovet
av att utarbeta en bredbandsstrategi för Svalövs kommun som organisation alternativt för
Svalövs kommun som geografisk yta, samt belysa kostnaderna för dessa inriktningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-11, § 41, att ge kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun enligt förslag. Finansiering sker med 50 tkr ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Skånet AB har i dialog med kommunstyrelsens presidium och företrädare för förvaltningen tagit
fram ett förslag till strategi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-23, § 22, att sända strategiförslaget på
remiss till de politiska partierna i kommunfullmäktige. Remissvar har inkommit från Centerpartiet.
Arbetsutskottet fattade 2015-05-18, § 58, följande beslut: Förvaltningen får i uppdrag att
inarbeta revidering från ordföranden.
Nu föreligger i enlighet med arbetsutskottets beslut en reviderad version.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-18, § 58
Remissvar från Centerpartiet, inkommet 2015-04-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-02-23, § 22
Förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 2015-02-13
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 41
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD), Fredrik
Jönssons (C), Marie Irbladhs (C), Linn Alenius Wallins (FI) och Agneta Lenanders (V) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande bredbandsstrategi antas.
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V): 1)
Sidan 3, Målet ska vara i Svalövs kommun 100 % i täckning. 2) Sidan 7, Det är viktigt att
kommunen uppmuntrar och tillvaratar den extra möjligheten som finns i form av lokala initiativ
och lokala engagemang genom att parallellt med planerad utbyggnad i tätorterna, även
medverka till utbyggnadsprojekt på landsbygden.
Olof Röstin (M): Avslag på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, MAN, TAM)
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Dnr: 726-2013

§ 126 Begäran om uppgifter från Länsstyrelsen gällande kommunens
planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förvaltningens förslag till svar antas som kommunfullmäktiges eget och översänds till
Länsstyrelsen.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Centerpartiet förordar att så många fastigheter som
möjligt ansluts till kommunalt vatten och avlopp och instämmer till stora delar i Länsstyrelsens
synsätt.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i utlåtande gällande uppgifter om kommunens planer på utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp begärt in kompletterande uppgifter om hur
och när kommenterade områden i skrivelsen kommer ha sin vatten- och avloppssituationen löst.
Tidigare har Svalövs kommun den 2 oktober 2013 resp. 24 april 2014 inkommit med uppgifter
om kommunens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp inom de
områden som Länsstyrelsen pekade ut som prioriterade i sin skrivelse den 26 juni 2013.
En kort sammanfattning av situationen:
Kommunen anser att områdena Källs Nöbbelöv, Vittskövle, Brödåkra och Källstorp inte omfattas
av LAV § 6. Länsstyrelsen är av motsatt uppfattning. Däremot är länsstyrelsen och kommunen
överens om detta när det gäller Ask, Stenestad och Axelvold.
Länsstyrelsen anser att kommunens tidplan inte är tillfyllest avseende åtgärder i de områden
som kommunen i strategin sagt inte kommer att få kommunalt VA inom överskådlig tid.
Länsstyrelsen önskar en redogörelse för hur avloppsfrågan avses lösas i områdena Heden,
Gryttinge, Kolema, Halmstad by och Simmelsberga samt en tidplan för åtgärder.
Länsstyrelsen önskar framöver, tre gånger per år, få en statusrapport avseende de olika
områdena.
Länsstyrelsen vill att kommunfullmäktige tar upp frågan för ny bedömning annars kommer
Länsstyrelsen förelägga kommunen.
Förvaltningen har, tillsammans med NSVA och Söderåsens miljöförbund, tagit fram ett förslag till
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svar. Avviker inte från principerna i VA-strategin.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 65, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förvaltningens förslag till svar antas som
kommunfullmäktiges eget och översänds till Länsstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 65
Förvaltningens förslag till svar, daterat 2015-05-07
Utlåtande gällande uppgifter om kommunens planer på utökat verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp från Länsstyrelsen daterat 2015-03-24.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Teddy Nilssons (SD) och Torbjörn
Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förvaltningens förslag till svar antas som
kommunfullmäktiges eget och översänds till Länsstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl. yttrande)
Annelie.Johansson@lansstyrelsen.se (inkl. yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG) (inkl. yttrande)
NSVA (inkl. yttrande)
Söderåsens miljöförbund
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Dnr: 33-2015

§ 127 Utlåning för VA-anslutningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, handläggs ansökan om VA -lån i
enlighet med beskrivning i skrivelse daterad 2015-05-07.
2. Eventuell kostnad för uttag av pantbrev bekostas av låntagaren i samband med
skuldebrevets undertecknande (första amorteringen).
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, görs följande tillägg till
delegationsordningen för kommunstyrelsen: "Besluta om ansökningar ang fördelning av
betalning avs anläggningsavgift för VA (VA-lån) enligt av kommunfullmäktige fastslagna regler
- Ekonomichef"

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Långfristig utlåning i form av VA lån får ske enligt villkor i lagstiftning om allmänna
vattentjänster. Kommunens finansieringspolicy, som är fastställd av kommunfullmäktige
2009-11-23, § 129, uppdateras i enlighet med den förändringen (”Långfristig utlåning får ske
till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige fastställd ram. Annan
långfristig utlåning får ske endast enligt särskild lagstiftning samt efter kommunfullmäktiges
särskilda beslut.”).

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet, till förmån för Fredrik
Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-04-29, § 65, en strategi för vatten och avlopp på landsbygd.
Medel har därefter anslagits i budget 2015 samt i ett kompletterande beslut 2015-02-23 § 21 för
en första del i Norrvidinge. I samband med informationsträffar för allmänheten har frågor ställts
kring VA lån med kommunen som långivare.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, § 24, att uppdra åt förvaltningen att utreda
möjligheterna för kommunens medverkan vid finansiering med återbetalning i enlighet med
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, § 36. Återrapportering skulle ske senast 2015-0630.
Möjligheten att fördela betalningen för en anläggningsavgift regleras i lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
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Kommunens finanspolicy, som är fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 § 129, anger att
långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige
fastställd ram. Annan långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda
beslut. Kommunfullmäktige måste därför besluta om långfristig utlåning för att en sådan skall
kunna ske i enlighet med ovanstående lag.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande föreslår i skrivelse daterad 2015-05-07 regler för
hantering av anläggningsavgifter.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 64, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Långfristig utlåning i form av VA lån får ske enligt villkor
i lagstiftning om allmänna vattentjänster. Kommunens finansieringspolicy, som är fastställd av
kommunfullmäktige 2009-11-23 § 129, uppdateras i enlighet med den förändringen (”Långfristig
utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige fastställd
ram. Annan långfristig utlåning får ske endast enligt särskild lagstiftning samt efter
kommunfullmäktiges särskilda beslut.”).
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, handläggs ansökan om VA -lån i enlighet med beskrivning i skrivelse
daterad 2015-05-07. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, görs följande tillägg
till delegationsordningen för kommunstyrelsen: "Besluta om ansökningar ang fördelning av
betalning avs anläggningsavgift för VA (VA-lån) enligt av kommunfullmäktige fastslagna regler –
Ekonomichef"

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 64
Samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslagsskrivelse, daterad 2015-05-07
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 24

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M): 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, handläggs ansökan om VA -lån i enlighet med
beskrivning i skrivelse daterad 2015-05-07. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, görs följande tillägg till delegationsordningen för kommunstyrelsen: "Besluta om
ansökningar ang fördelning av betalning avs anläggningsavgift för VA (VA-lån) enligt av
kommunfullmäktige fastslagna regler - Ekonomichef"
Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1. Långfristig utlåning i form av VA lån får ske enligt villkor i
lagstiftning om allmänna vattentjänster. Kommunens finansieringspolicy, som är fastställd av
kommunfullmäktige 2009-11-23, § 129, uppdateras i enlighet med den förändringen (”Långfristig
utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige fastställd
ram. Annan långfristig utlåning får ske endast enligt särskild lagstiftning samt efter
kommunfullmäktiges särskilda beslut.”).
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Fredrik Jönsson (C): Bifall till Centerpartiets förslag till regler för hantering av
anläggningsavgifter, punkterna 1) – 10) (bilaga 3).
Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Bifall till punkt 5) i Centerpartiets förslag till regler för
hantering av anläggningsavgifter: Eventuell kostnad för uttag av pantbrev bekostas av
låntagaren i samband med skuldebrevets undertecknande (första amorteringen). Avslag på
punkterna 1) – 4) samt 6) – 10).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden avs beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande avs förslag till regler för
hantering av anläggningsavgifter, punkt 5), och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande avs förslag till regler för hantering
av anläggningsavgifter, punkterna 1) – 4) samt 6) - 10) och finner att kommunstyrelsen avslår
dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande avs beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG, BRG)
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Dnr: 752-2015

§ 128 Upprättande av avtal för vattenleverans till Norrvidinge
Boställe AB i Teckomatorp
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tilläggsanslag i den avgiftsfinansierade investeringsbudgeten för 2015 om
2 050 000 kr för medges för vattenanslutning till Norrvidinge Boställe AB. Vattenanslutningen
ska bekostas av verksamhetsutövaren. För att reglera parternas åtaganden upprättas ett
avtal om vattenleverans mellan kommunen och Norrvidinge Boställe.
2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norrvidinge Boställe AB är i behov av mer vatten eftersom verksamheten expanderar.
Vattenbehovet kommer att ökas inom en fyraårsperiod till ca 10 l/s. Norrvidinge Boställe AB kan i
dagsläget inte kan ta ut mer vatten från befintligt ledningsnät än vad som sker idag (2 l/s).
Kommunen har ingen skyldighet enligt LAV, Lag om allmänna vattentjänster, att leverera vatten
för industriändamål.
Svalövs kommun åtar sig att tillhandahålla vatten i förbindelsepunkten enligt förutsättningar i
gällande ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners VAanläggningar) och gällande VA-taxa för Svalövs kommun.
Köparen ska bekosta vattenanslutningen, från sydvattenledningen in till Teckomatorps samhälle,
till självkostnadspris. Självkostnadspriset är budgetkalkylerat till
2 050 000 kr. Ledningen anläggs genom Svalövs kommuns försorg och kommunen ska vara
ägare till ledningen och därmed även ansvara för framtida drift och underhåll av densamma.
Beräknad byggstart sommaren 2015.
I det tänkta avtalsupplägget ingår som en del att Norrvidinge Boställe AB ska överta
vattenledningar från kommunen som annars hade avvecklats i samband med att den nya
vattenledningen till Norrvidinge tas i drift.
För att reglera dessa åtaganden upprättas ett avtal om vattenleverans mellan kommunen och
Norrvidinge Boställe.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 66, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Tilläggsanslag i den avgiftsfinansierade
investeringsbudgeten för 2015 om 2 050 000 kr för medges för vattenanslutning till Norrvidinge
Boställe AB. Vattenanslutningen ska bekostas av verksamhetsutövaren. För att reglera parternas
åtaganden upprättas ett avtal om vattenleverans mellan kommunen och Norrvidinge Boställe.
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 66
Förvaltningens förslagsskrivelse inkl. bilaga över anslutningspunkter, daterad 2015-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Torbjörn
Ekelunds (FP), Linda Lindbergs (SD), Anders Nilssons (SD), Teddy Nilssons (SD) och Marie
Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Tilläggsanslag i den avgiftsfinansierade
investeringsbudgeten för 2015 om 2 050 000 kr för medges för vattenanslutning till Norrvidinge
Boställe AB. Vattenanslutningen ska bekostas av verksamhetsutövaren. För att reglera parternas
åtaganden upprättas ett avtal om vattenleverans mellan kommunen och Norrvidinge Boställe.
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, AAN, EMTO, BRG)
NSVA
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Dnr: 707-2015

§ 129 Taxor för Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa korrigering av förbundets taxor som framgår av
direktionens beslut 2015-04-14, § 39. Taxorna med dess två bilagor gäller från den 1 april
2015.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Söderåsens miljöförbund har i beslut 2015-04-14, § 39, uppmanat
medlemskommunerna att fastställa en komplett taxa med alla ändringar införda.
Följande taxor berörs av beslutet: Taxa för tillsyn enligt alkohollagen - folköl, Taxa för kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen, Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel, Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen, Taxa för tillsyn enligt tobakslagen,
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt taxebilaga 1 och 2.
Ändringarna i taxan har förtydligats och kommenterats i ett kompletterande dokument inkommet
2015-05-08. Efter beslut gäller taxorna tills vidare. Direktionen för Söderåsens miljöförbund har
rätt att indexreglera taxorna.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa korrigering av
förbundets taxor som framgår av direktionens beslut 2015-04-14, § 39. Taxorna med dess två
bilagor gäller från den 1 april 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse från miljöförbundet, inkommen 2015-05-08
Styrelsen för Söderåsens miljöförbunds protokoll 2015-04-14, § 39

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Krister
Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa
korrigering av förbundets taxor som framgår av direktionens beslut 2015-04-14, § 39. Taxorna
med dess två bilagor gäller från den 1 april 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
41/56

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
42/56

Dnr: KS 106-2006, SBN 829-2004

§ 130 Förslag till detaljplan för Kågeröd 5:129 m fl (Station)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till detaljplan för Kågeröd 5:129 m fl (Station) antas.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett öppnande av persontågstrafik i Kågeröd. Planen medger
tågstation med perronger, mötesspår för person- och godståg samt skapar förutsättningar för
planskild järnvägspassage för gång- och cykeltrafik. Planen inbegriper bussangöring samt
parkeringsplatser för cykel och bil. Anslutande ytor anpassas och tillgängliggörs efter framtida
behov och användning av stationsområdet.
Planförslaget har varit ute på plansamråd under tiden 27 maj t o m 17 juni 2013, och utställning
(granskning) under tiden 4 mars t o m 1 april 2015.
Förvaltningen har tagit fram förslag till antagandehandlingar.
Samhällsbyggnadsutskottets fattade 2015-05-19, § 60, följande beslut: Utlåtande godkänns.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut::
Förslag till detaljplan för Kågeröd 5:129 m fl (Station) antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 60
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-05-12, inkl. planbeskrivning med genomförande
och miljöbedömning, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, grundkarta redovisas
på plankarta, utlåtande, fastighetsägarförteckning, buller vid stationen och centrum i Kågeröd,
bilaga 1, riskanalys avseende på olyckor med farligt gods, bilaga 2, förstudie, dagvattenhantering
för Kågeröd 15:1 Svalövs kommun, bilaga 3, geoteknisk undersökning, översiktlig
hydrogeologisk utredning samt Trafikverkets riskbedömning, Kågeröd och Svalöv.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Annelie
Perssons (S), Ann Petterssons (M), Marie Irbladhs (C), Linn Alenius Wallins (FI), Fredrik
Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Agneta Lenanders (V) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslag till detaljplan för Kågeröd 5:129 m fl (Station) antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
43/56

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
SBU samt KS: Kommunförvaltningen (MDG, VSK, ASB)
KF: Expedieras enligt förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-05-12

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
44/56

Dnr: 710-2015

§ 131 Optionsavtal med Flexibla Hus avs Garvaren, Teckomatorp
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till optionsavtal med Flexibla Hus godkänns.
2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingarna i
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har mottagit förfrågan från Flexibla Hus om att teckna ett optionsavtal för 10 st
tomter på Garvaren i Teckomatorp. Optionsavtalet ger Flexibla Hus rätten att ensamt
marknadsföra 10 st tomter för byggnation av bostadsrätter t o m oktober 2015.
Om denna marknadsföring faller väl ut kommer en bostadsrättsförening att bildas. Denna brf
köper tomterna av kommunen via Länsfast då bank tillåter att medel från bygglån (i föreningens
namn) kan lyftas.
Flexibla Hus har kontakt med extern mäklare för försäljning och marknadsföring av själva
bostadsrätterna.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 62, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Förslag till optionsavtal med Flexibla Hus godkänns. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas att underteckna handlingarna i ärendet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 62
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-05-05
Optionsavtal, daterat 2015-05-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Anneli Persson
(S), Krister Olsson (S), Ann Pettersson (M), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD), Marie
Irbladh (C) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Förslag till optionsavtal med Flexibla Hus godkänns.
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingarna i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
45/56

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
46/56

Dnr: 716-2015

§ 132 Avsteg från punkt nummer 11 avs egen permanent bosättning
i reglemente för tomtkö i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsteg beviljas från punkt nummer 11 i reglemente för tomtkö i Svalövs kommun för det
aktuella fallet.

Sammanfattning av ärendet
Intressenten har genom åren förvärvat ett flertal tomter på Garvaren i Teckomatorp. I våras köpte
intressenten en tomt på Garvaren. Intressenten vill förvärva ytterligare en fastighet vid
Svalövssjön för byggnation och sedan sälja vidare fastigheten. Enligt punkt 11 i reglementet för
tomtkö ska den tomt som sökande anvisas användas för egen permanent bosättning.
Intressent begär ett skriftligt godkännande om att frångå punkt nummer 11 i reglemente för
tomtkö i Svalövs kommun.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-05-19, § 61, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Avsteg beviljas från punkt nummer 11 i reglemente för tomtkö i Svalövs kommun för det aktuella
fallet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 61
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund
(FP), Krister Olsson (S) och Ann Pettersson (M): Avsteg beviljas från punkt nummer 11 i
reglemente för tomtkö i Svalövs kommun för det aktuella fallet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
47/56

Dnr: 173-2015

§ 133 Policy för skyddsjakt i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2014-11-12, § 150, åt förvaltningen att se över
skyddsjaktspolicy för Svalövs kommun.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad policy, daterad 2015-05-12. Förändringar
gentemot gällande version, antagen av miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 2008-04-29,
§ 49, är markerade med gul överstrykning.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-19, § 67, följande beslut: Förslag till
skyddsjaktspolicy revideras enligt vad som framgår av förslag daterat 2015-05-19 (se bilaga 2).
Förslaget revideras därutöver redaktionellt avseende teknisk chef (nu gatu- och parkchef).
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till reviderad
skyddsjaktspolicy, daterad 2015-05-19, antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 67
Förslag till reviderad skyddspolicy, daterad 2015-05-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
48/56

Dnr: 401-2014

§ 134 Motion, Läget för pågatågsstation i Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås
motionen.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons 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 fd
Lantmännenfastigheten snabbutreds samt att dialog med ägaren till fd Lantmännenfastigheten
inleds.
Utskottets 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.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 69
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12.
Remittering, upprättad 2014-05-27
Motion, inkommen 2014-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
första att-satsen. Andra att-satsen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
49/56

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
50/56

Dnr: 585-2014

§ 135 Motion, Skötselplan för Mölledammen i Röstånga
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Utskottets 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.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 70
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12
Remittering, upprättad 2014-09-01
Motion, inkommen 2014-04-23.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 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 kommunstyrelsen
antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
52/56

Dnr: 634-2014

§ 136 Motion, Åtgärder och skötsel av Kågerödslund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Utskottets 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.

Beslutsunderlag
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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 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 kommunstyrelsen
antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
54/56

Dnr: 615-2015

§ 137 Motion, F d Lantmännen-fastigheten med närliggande
fastigheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås attsats två samt anses att-satserna ett och tre besvarade.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons m fl yrkande.

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 fd
Lantmännenfastigheten och vid behov även övriga delar av området.
Utskottets 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.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 72
Yttrande från utskottets ordförande, daterat 2015-05-12.
Remittering av motion, upprättad 2015-05-05.
Motion, inkommen 2015-04-13.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
55/56

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning
till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-05-12, avslås att-sats två samt anses attsatserna ett och tre besvarade.
Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
motionen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-01

Sida
56/56

Dnr: 110-2015

§ 138 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den
gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01,
daterad 2015-05-21.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

