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Dnr: -

§ 111 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från välfärdsberedningen 2013-06-10
Protokoll från välfärdsberedningen 2013-08-05
b) Sammanställning från vård och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 2 2013
(dnr 465-2013).
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-08-28, § 35, att godkänna kvartalsrapport för
kvartal 2 2013, avseende gynnande ej verkställda beslut.
För kvartal 2 2013 finns tre beslut att rapportera, två inom äldreomsorg och ett inom LSS.
Rapporten ska delges kommunfullmäktige för information.
c) Meddelande om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (dnr 55-2013)
Länsstyrelsen har utsett Stefan Andersson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Eva Wigren (S) samtidigt som Joaquina Sanchez-Campos (S) har utsetts som ny ersättare.
Länsstyrelsen har utsett H P Mikael Nilsson (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Eva Rosqvist (SD). Någon ny ersättare kunde inte utses.

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

§ 112 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från David Nilzon (KD) och Dennis Nilsson (S) godkänns.
2. Till ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Eva Wigren (S) utses
Merima Colak (S).
3. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Merima Colak (S), som
inträder som ordinarie ledamot, utses Rosita Fagergren (S).
4. Till ersättare i demokratiberedningen efter Eva Wigren (S) utses Bedrija Halilovic (S).
5. Valet av ledamot i välfärdsberedningen efter Eva Rosqvist (SD) bordlägges.
6. Valet av ersättare i valberedningsnämnden efter Eva Rosqvist (SD) bordlägges.
7. Valet av ersättare i valnämnden efter Eva Rosqvist (SD) bordlägges.
8. Till ersättare insynsplats i välfärdsberedningen efter David Nilzon (KD) utses Delbert
Jonsson (KD).
9. Till ledamot i demokratiberedningen efter Dennis Nilsson (S) utses Karl-Erik Kruse (S).
10. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om ny
röstsammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Dennis Nilsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26, § 102, att bordlägga valet av ledamot i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen och valet av ersättare i demokratiberedningen efter Eva Wigren
(S), valet av ledamot i välfärdsberedningen, valet av ersättare i valberedningsnämnden och valet
av ersättare i valnämnden efter Eva Rosqvist (SD).
David Nilzon (KD) har i skrivelse daterad 2013-09-04 avsagt sig uppdraget som ersättare
insynsplats i välfärdsberedningen.
Dennis Nilsson (S) har i skrivelse daterad 2013-08-29 avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dennis Nilsson, daterad 2013-08-29
Avsägelse från David Nilzon, daterad 2013-09-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-26, § 102
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 39-2013

§ 113 Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012 noteras.
2. Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-09, § 133, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012 noteras.
Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 133
Årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
2012 noteras. Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun
Kommunförvaltningen (JBN, SHG)
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Dnr: 862-2013

§ 114 Kompletteringsbudget II
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslaget för grundskola 2013 höjs med 4 100 tkr för höjd skolpeng årskurs F-9.
2. Anslaget till fritidsverksamheten 2013 höjs med 166 tkr för aktivitetshus Södra Svalöv 16:1,
f d Persbo.
3. Anslaget för överförmyndare 2013 höjs med 75 tkr för extra personalresurs.
4. Anslaget för individ- och familjeomsorg höjs med 144 tkr för särskilt boende, socialpsykiatri.
5. Finansiering sker ur strategisk reserv med 4 485 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Detta ärende samlar upp några ärenden för att möjliggöra ett samlat beslut och prioritering.
Kompletteringsbudget II 2013 föreslås bl a en höjning av skolpengen.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-09, § 137, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Anslaget för grundskola 2013 höjs med 4 100 tkr för höjd skolpeng årskurs F-9. Anslaget till
fritidsverksamheten 2013 höjs med 166 tkr för aktivitetshus Södra Svalöv 16:1, f d Persbo.
Anslaget för överförmyndare 2013 höjs med 75 tkr för extra personalresurs. Anslaget för individoch familjeomsorg höjs med 144 tkr för särskilt boende, socialpsykiatri. Finansiering sker ur
strategisk reserv med 4 485 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 137
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2013-09-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Patrik Wilhelmsson
(KD), Rolf Jonsson (MP) och Ingrid Ekström (SD): Anslaget för grundskola 2013 höjs med 4 100
tkr för höjd skolpeng årskurs F-9. Anslaget till fritidsverksamheten 2013 höjs med 166 tkr för
aktivitetshus Södra Svalöv 16:1, f d Persbo. Anslaget för överförmyndare 2013 höjs med 75 tkr
för extra personalresurs. Anslaget för individ- och familjeomsorg höjs med 144 tkr för särskilt
boende, socialpsykiatri. Finansiering sker ur strategisk reserv med 4 485 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
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Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 757-2013

§ 115 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner antas att gälla fr.o.m.
1 oktober 2013.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner.
Det gamla reglementet gäller fr.o.m. 2006 och behöver därför uppdateras. Förändringen i det
nya förslaget berör främst uppstramning kring innebörden av de olika typerna av attest samt att
olika personers ansvar förtydligas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 66, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-09, § 138, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag
till Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 138
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 66
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, inklusive förslag till Reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner, daterad 2013-07-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-09-23

Sida
11/25

Dnr: 236-2013

§ 116 Reviderat konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun biträder och undertecknar förslaget till nytt konsortialavtal mellan
aktieägarna till Sydvatten AB.
2. Svalövs kommun biträder och kommer på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta för
antagandet av förslaget till bolagsordning för Sydvatten AB.

Sammanfattning av ärendet
Delägarkommunerna i Sydvatten AB har sagt upp gällande konsortialavtal för omförhandling.
Avtalet, som ursprungligen ingicks mellan fem kommuner 1966, löper till 2015. Under årens lopp
har avtalet omförhandlats vid två tillfällen. Första gången var 1976 då ägarkretsen utökades med
sju kommuner. Därefter reviderades avtalet 2005 avseende inträdesvillkor för nya delägare,
styrelserepresentation samt ändrade finansieringsformer. Nu pågår arbete med att ta fram ett
reviderat konsortialavtal. Ett slutdokument har efter ägarsamråd 2013-03-07 skickats för
ställningstagande i delägarkommunerna. Efter beslut i delägarkommunerna fastställer
Sydvattens bolagsstämma konsortialavtal och bolagsordning.
Svalövs kommun har under processen haft synpunkter på förslaget till konsortialavtal som inte
har fått gehör bland en majoritet av ägarkommunerna. Överläggningar har därefter skett och
utfallet av dem redovisas i minnesanteckningar gjorda av kommunchefen från möte 2013-04-05.
Svalövs kommun förordar därmed att konsortialavtalet ska biträdas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-09-19, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs kommun biträder och undertecknar förslaget till
nytt konsortialavtal mellan aktieägarna till Sydvatten AB. Svalövs kommun biträder och kommer
på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta för antagandet av förslaget till bolagsordning för
Sydvatten AB.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-09, § 141, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs
kommun biträder och undertecknar förslaget till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna till
Sydvatten AB. Svalövs kommun biträder och kommer på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta
för antagandet av förslaget till bolagsordning för Sydvatten AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 68
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-08-06
Förslag till bolagsordning för Sydvatten AB
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Förslag till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Ställningstagande avseende konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB
Minnesanteckningar från möte 2013-04-05
Svalövs kommuns synpunkter på förslag till konsortialavtal för Sydvatten AB, daterade
2013-03-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD):
Svalövs kommun biträder och undertecknar förslaget till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna
till Sydvatten AB. Svalövs kommun biträder och kommer på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta
för antagandet av förslaget till bolagsordning för Sydvatten AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunens ombud och ersättare
Sydvatten AB
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG)
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Dnr: 952-2012

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 66, om förändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam angående styrelsens beslutsförhet samt
ersättningen till revisorerna.
Ytterligare en förändring behöver tas upp som har gjorts under § 12 Förbundsmedlemmarnas
styrning och insyn. ”Styrelsen skall upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för
verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna.” har ändrats till ”Styrelsen
skall upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som
tillställs förbundsmedlemmarna.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget till förbundsordning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-09, § 142, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 142
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 76
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-04-29 § 66

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
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Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Landskrona kommun
Kommunförvaltningen (SHG, CAKK)
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Dnr: 689-2013

§ 118 Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en granskning av Svalöfs
gymnasium, inriktad på styrning och ledning. Revisionen önskar synpunkter på granskningen
senast den 30 september. Utbildningschefen har sammanställt ett yttrande där hon bland annat
skriver att det är viktigt att verksamheter granskas och att den rapport som ansvariga får ta del
av är en bra utgångspunkt för förbättringsarbete.
Granskningen konstaterar att skol- och ledningsorganisationen på Svalöfs gymnasium är
ändamålsenlig och i överensstämmelse med nationella styrdokument. Det som behöver åtgärdas
är huvudmannens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är igång och
utbildningsutskottet kommer inom kort att besluta om riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.
Granskningen påtalar även vikten av rutiner för ekonomisk uppföljning för Svalöfs gymnasium.
Kommunens reglemente kring ekonomisk uppföljning föreskriver uppföljning och prognos
varannan månad, delårsbokslut/augusti samt bokslut och årsredovisning. Precis som
granskningen påpekar fungerade detta inte de första månaderna 2013. Anledningen var främst
att kommunen hade en ny organisation, men också personalomsättning på förvaltningen. Från
april har budget, uppföljning och prognos fungerat.
Kommunstyrelsens utbildningsutskott föreslog 2013-09-02, § 68, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Vidare
föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Utskottet fattade också följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att om sex månader
presentera en särskild uppföljning baserad på revisionsrapporten och förvaltningens svar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-09, § 143, att kommunförvaltningens förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 143
Utbildningsutskottets protokoll 2013-09-02, § 68
Yttrande över rapporten, daterat 2013-08-26
Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning, PwC, juni 2013
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Rolf
Jonsson (MP) och Charlotte Wachtmeister (M): Revisionens rapport och kommunstyrelsens
yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (KET, KALN)
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Dnr: 713-2013

§ 119 Granskning av Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C), Patrik Wilhelmsson (KD) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet, till
förmån för Patrik Wilhelmssons (KD) yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2012 genomfört en granskning av
Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete, inriktad på ändamålsenlighet och effektivitet.
Granskningen har på revisionens uppdrag genomförts av PwC. Resultatet presenterades i en
rapport daterad mars 2013. Rapporten har översänts till Svalövs kommun för behandling och
kommentarer senast 2013-09-30.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2013-08-06, som svar på revisionens
rapport.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-08-21, § 107, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till yttrande över revisionens rapport antas. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-09, § 144, att föreliggande förslag till yttrande över
revisionens rapport antas.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 144
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-08-21, § 107
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-08-06
Förslag till yttrande, daterat 2013-08-06
”Granskning av Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete”, rapport från PwC, daterad mars 2013
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Ulla Wallin (S): Revisionens rapport och kommunstyrelsens
yttrande noteras.
Patrik Wilhelmsson (KD): I första hand: Återremiss med uppdrag att utarbeta ett nytt yttrande där
hänsyn tas till revisionens synpunkter. I andra hand: Revisionens rapport noteras. Avslag på
kommunstyrelsens yttrande.
Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Patrik Wilhelmssons (KD) yrkanden.
Lennart Pettersson (C): Bifall till Patrik Wilhelmssons återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Patrik Wilhelmssons m fl återremissyrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Patrik
Wilhelmssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl
yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns revisorer
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
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Dnr: 920-2013

§ 120 Kompletteringsbudget III
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslag för de olika verksamheterna beviljas med 3 175 tkr enligt sammanställning, daterad
2013-09-18, bilaga 1.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C) deltar ej i beslutet.

Reservation
Anders Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för Ingrid
Ekströms yrkande.

Sammanfattning av ärendet
2012 fick Svalövs kommun tillbaka 9,8 miljoner från försäkringsbolaget AFA för premier som
kommuner och landsting betalt in avseende åren 2007 och 2008 för AGS-KL
(gruppsjukförsäkring) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.
I juni månad 2013 informerade Sveriges Kommuner och Landsting om att AFA övervägde att
göra återbetalning av premierna för år 2005 och år 2006.
AFA Försäkrings styrelse har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013 beslutat att göra
återbetalningen. Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom
kommun- och landstingssektorn i november eller december 2013. Svalövs kommun kommer att
erhålla cirka 9 miljoner. Det exakta beloppet är ännu inte känt.
AFA Försäkring har även fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att sänka premien
avseende år 2004, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, för AGS-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkringen. En sådan återbetalning kan komma under 2014 men något beslut
finns inte.
Det ekonomiska läget för kommunen 2013 har försämrats de senaste månaderna med ökade
underskott inom främst verksamheterna utbildning och LSS. Prognosen i delårsbokslutet pekar
på att tilläggsanslag kan medges med högst 2-3 miljoner kronor om vi skall kunna uppnå vårt
finansiella mål på ett årets resultat på 9,2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-09-23, § 154, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Anslag
för de olika verksamheterna beviljas med 3 175 tkr enligt sammanställning, daterad 2013-09-18,
bilaga 1.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-23, § 154
Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2013-09-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M) och Charlotte Wachtmeister (M):
Anslag för de olika verksamheterna beviljas med 3 175 tkr enligt sammanställning, daterad
2013-09-18, bilaga 1.
Ingrid Ekström (SD): Ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms återremissyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 645-2012

§ 121 Motion, Upprustning av skoltoaletter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Lars Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Agnetha
Persson (C), Björn Nordström (C), Rolf Jonsson (MP), Patrik Wilhelmsson (KD) och Eva
Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Wilhelmssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion som rör upprustning av skoltoaletter.
I motionen föreslås att en inspektion av skoltoaletterna beträffande städning och
renoveringsbehov ska göras snarast tillsammans med barn och ungdomar samt att
nödvändiga åtgärder därefter skyndsamt ska vidtas för en bättre skolmiljö.
Utbildningschefen har skrivit ett yttrande över motionen. I det skriver hon att inspektioner av
skolornas toaletter kan vara en god idé. Förslaget om toalettinspektioner kan med fördel
överlämnas till varje skolas elevråd så att eleverna får avgöra frågan.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-08-07, § 64, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog vidare
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses, med
hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-09, § 150, att kommunförvaltningens yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses, med
hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-09, § 150
Utbildningsutskottets protokoll 2013-08-07, § 64
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-06-24
Remittering av motion, daterad 2012-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-06-18 § 100
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2012-05-29
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
Patrik Wilhelmsson (KD) och Lennart Pettersson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds och Patrik Wilhelmssons yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Torbjörn Ekelunds yrkande.
Nej-röst för Patrik Wilhelmssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för Torbjörn Ekelunds och 9 nej-röster för Patrik Wilhelmssons m fl yrkande,
beslutar kommunstyrelsen bifalla Torbjörn Ekelunds yrkande. Se omröstningsbilaga 1).

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (KET, MSDG)
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Dnr: 898-2013

§ 122 Motion, Landsbygdsvision 2030
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) och Björn Nordström (C) har lämnat in en motion som rör framtagande av en
landsbygdsvision 2030.
I motionen föreslås att Svalövs kommun i samverkan med andra aktörer tar fram en
landsbygdsvision 2013.
I enlighet med arbetsordningen presenterade Christer Laurell (C) motionen.

Beslutsunderlag
Christer Laurells (C) och Björn Nordströms (C) motion, inkommen 2013-09-09
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 829-2013

§ 123 Interpellation, Cykelvägar i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Charlotte Wachtmeister (M). Interpellationen rör underhållsplaner för cykelvägar i Svalövs
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26, § 109, att bordlägga ärendet.
I ärendet yttrade sig Charlotte Wachtmeister (M), Agnetha Persson (C), Lennart Pettersson (C),
Hjördis Nilsson (FP) och Björn Nordström (C).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeisters (M) svar på interpellation,
daterat 2013-09-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-26, § 109
Agnetha Perssons (C) interpellation, inkommen 2013-08-12
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
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Omröstningsbilaga 1), § 121 Motion, Upprustning av skoltoaletter
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Stefan Andersson
Olof Röstin
Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Torsten Vigre
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C
SD
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FP
SD
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M
MP
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SD
M
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Agnetha Persson
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Hjördis Nilsson
FP
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Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson
MP
P Wilhelmsson, tjg ers för A Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
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