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§ 170 Parentation med anledning av händelserna i Trollhättan
Med anledning av de tragiska händelserna i Trollhättan 2015-10-22, håller kommunfullmäktige en
tyst minut.
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Dnr: 678-2015, 679-2015

§ 171 Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2015
_____________________________________________________________________________
Ajournering kl. 18.40 för utdelning av kulturpris och kulturstipendium.
_____________________________________________________________________________
Årets kulturpris delades ut till Bengt Backlund. Kulturpriset består i år av en tavla av Ingrid
Forfang.
Årets kulturstipendium delades ut till Marie-Christine Olsson.
_____________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 18.50
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 172 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från krisledningsnämnden 2015-10-09
b) Granskning av utbetalning av lokalt partistöd (Dnr 1206-2015)
c) Skrivelse från Länsstyrelsen avseende begravningsombudens årsberättelser för
verksamhetsår 2014 (Dnr 1146-2014)
d) Överklagande av tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering (Dnr 307-2009)
e) Rapport från vänortsbesök i Kyritz, 2010-10-02 – 04 (Dnr 366-2015)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-10-26

Sida 8/22

Dnr: 38-2015, 1175-2015

§ 173 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till nämndemän i Lunds tingsrätt väljs Émelie Lundgren (S), Ida Andersson (C), Birgitta
Zadenius (FP), Mikael Hellman (SD), Hans Lennartsson (S) och Cathrine Svensson (C).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nämndemän till Lunds tingsrätt för perioden
2016-2019. Antal nämndemän som ska utses uppgår till 6 personer.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lunds tingsrätt, inkommen 2015-09-24
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, JAON, HAHZ, BRG)
Lunds tingsrätt
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Dnr: 1109-2015

§ 174 Sammanträdestider 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2016 följande dagar (kl. 18.30): 25 januari, 29 februari,
21 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19
december.
2. Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare,
samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska
Dagbladet och Lokaltidningen samt på kommunens webbplats.
3. I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.
4. Kommunfullmäktige godkänner ordförandes förslag till kalendarium enligt bilaga samt
medger för ordföranden att vid behov göra justeringar i detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2016.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten till att flytta, ställa in
eller kalla till extra fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktiges ordförande har tagit fram ett förslag till kalendarium för sammanträden och
övriga aktiviteter under 2016.
Arbetsutskottet fattade 2015-09-21, § 80, följande beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder 2016 följande dagar (kl.13.30): 1 februari, 22 februari, 29 mars (tisdag), 2 maj, 23
maj, 1 augusti, 29 augusti, 3 oktober, 31 oktober och 21 november.
Kommunstyrelsen fattade 2015-10-12, § 179, följande beslut: Kommunstyrelsen sammanträder
2016 följande dagar (kl. 13.30): 11 januari, 15 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni (tisdag),
15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 5 december.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2016 följande dagar (kl. 18.30): 25 januari, 29 februari, 21 mars, 25
april (bokslut samt kompletteringsbudget), 30 maj (budget och skattesats), 20 juni, 29 augusti, 26
september, 31 oktober (delårsbokslut), 28 november och 19 december. 2) Sammanträden ska
kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i Svalöv, dels genom
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom
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annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och
Lokaltidningen samt på kommunens webbplats. 3) I annonsen om fullmäktiges sammanträden
ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Förslag till kalendarium för kommunfullmäktige 2016
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 179
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-21, § 80

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2016 följande dagar (kl. 18.30): 25
januari, 29 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28
november och 19 december. 2) Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens
anslagstavla i kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen samt på kommunens
webbplats. 3) I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är
offentliga. 4) Kommunfullmäktige godkänner ordförandes förslag till kalendarium enligt bilaga
samt medger för ordföranden att vid behov göra justeringar i detsamma.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, BRG, HAHZ, JAON)
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Dnr: 8-2015

§ 175 Delårsbokslut för Svalövs kommun per 2015-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att vidta åtgärder för att hålla givna
budgetar, eller där så inte är möjligt i det korta perspektivet, minska underskottet.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28, § 156, kring Uppföljning per 2015-06-30
korrigeras: Vård- och omsorgsverksamheten tillförs riktat nytt statsbidrag med 1 275 tkr och
2016 med 2 550 tkr. Kommunala medel via anslag förändras inte.
3. Visare 16) i kommunens målmodell: Målvärdet för 2015 ändras från 5,5 till 5,9 barn per
årsarbetare i förskolan.
4. Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med årsredovisningen.
5. Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2015-01-01—2015-08-31 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut för perioden 2015-01-01 – 08-31.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-12, § 180, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att vidta åtgärder för att hålla givna
budgetar, eller där så inte är möjligt i det korta perspektivet, minska underskottet. 2) Kommunfullmäktiges beslut § 156, 2015-09-28, kring Uppföljning per 2015-06-30 korrigeras: Vård- och
omsorgsverksamheten tillförs riktat nytt statsbidrag med 1 275 tkr och 2016 med 2 550 tkr.
Kommunala medel via anslag förändras inte. 3) Visare 16) i kommunens målmodell: Målvärdet
för 2015 ändras från 5,5 till 5,9 barn per årsarbetare i förskolan. 4) Bedömning av god ekonomisk
hushållning görs först i samband med årsredovisningen. 5) Delårsbokslutet för Svalövs kommun
2015-01-01—2015-08-31 fastställs.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av revisionens ordförande Arne Nordqvist.

Beslutsunderlag
Revisionens bedömning av delårsbokslut för Svalövs kommun, daterad 2015-10-21
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 180
Delårsbokslut 2015 för Svalövs kommun
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att vidta åtgärder
för att hålla givna budgetar, eller där så inte är möjligt i det korta perspektivet, minska
underskottet. 2) Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28, § 156, kring Uppföljning per 2015-0630 korrigeras: Vård- och omsorgsverksamheten tillförs riktat nytt statsbidrag med 1 275 tkr och
2016 med 2 550 tkr. Kommunala medel via anslag förändras inte. 3) Visare 16) i kommunens
målmodell: Målvärdet för 2015 ändras från 5,5 till 5,9 barn per årsarbetare i förskolan. 4)
Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med årsredovisningen. 5)
Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2015-01-01—2015-08-31 fastställs.
Fredrik Jönsson (C), Ingrid Ekström (SD), Linda Lindberg (SD) och Lennart Pettersson (C) : Bifall
till punkterna 1), 2), 4) och 5).
Ingrid Ekström (SD) och Linda Lindberg (SD): Avslag på punkt 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande vad avser punkt 3), och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden vad avser punkterna 1), 2), 4)
och 5), och finner att kommunfullmäktige antar dem.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) deltar ej i beslutet vad avser punkt
3).

Protokollsanteckning
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim
Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Christer Jacobsson (SD): ”Punkt
1) Vi anser självklart att samtliga verksamheter, nämnder, utskott och styrelser ska göra sitt
yttersta för att hålla givna budgetar. Samtidigt är det anmärkningsvärt och ansvarslöst av det
politiska styret att själva vara frikostig med medel. Man tar beslut utanför budgetramarna, där
kostnadsbilden varken presenteras eller uttrycks vara av betydelse. Denna form av projekt ställer
vi oss frågande till samt huruvida man som styrande då följer beslutade mål om att uppvisa god
ekonomisk hushållning. Punkt 3): Vi ställer oss mycket frågande till punkt 3) där vi två månader
innan årets slut uppdras att justera målvärdet för att uppnå grön markering. Det känns oseriöst
och vi anser att hela poängen med Målvärden omkullkastas. Det man föreslår är i och för sig inte
olagligt men det är inte snyggt. Att man samtidigt i budgetåtstramningarna väljer att inte rekrytera
förskolepersonal och göra en besparing på 500 000 kr gör justeringen ännu mer obekväm. Ta
konsekvensen av de prioriteringar som görs och frisera inte på målkanten.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT, AAN)
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Dnr: 820-2015

§ 176 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i KommunInvest ekonomisk förening till
väntad miniminivå genom en inbetalning på 2 000 000 kronor under 2015.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun är medlem i KommunInvest ekonomisk förening sedan 2013.
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. I stadgarna har
bl a tillkommit en skyldighet för medlemmarna att höja insatskapitalet till ett belopp som
motsvarar minst 200 kr per invånare samt en möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900
kronor per invånare för de kommuner, som så vill.
Arbetsutskottet föreslog 2015-09-21, § 76, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i KommunInvest ekonomisk
förening till väntad miniminivå genom en inbetalning på 2 000 000 kronor under 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-12, § 181, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs
kommun höjer kommunens insatskapital i KommunInvest ekonomisk förening till väntad miniminivå genom en inbetalning på 2 000 000 kronor under 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 181
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-21, § 76
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-07-27
Förfrågan om särskild medlemsinsats, daterad 2015-05-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i KommunInvest
ekonomisk förening till väntad miniminivå genom en inbetalning på 2 000 000 kronor under 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
KommunInvest ek för
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT, AAN)
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Dnr: 23-2015

§ 177 Förändrad politisk organisation i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den politiska organisationen förändras på så sätt att kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott avvecklas per
2015-12-31. Ledamöter och ersättare i dessa organ entledigas därmed.
2. Samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd inrättas per
2016-01-01. Nämnderna skall ha 7 (sju) ledamöter och 7 (sju) ersättare.
3. Verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder förs från kommunstyrelsen till socialnämnden per
2016-01-01.
4. Verksamheten i enlighet med lagen (SFS 1978:234) om kommunal trafiknämnd med
ansvar för lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276) förs från bygg-, trafikoch räddningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden per 2016-01-01. Nämndens nya
namn blir då bygg- och räddningsnämnden.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Charlotta Eldh (MP), Christer
Laurell (C), Ida Andersson (C), Marika Jardert (V), Marie Irbladh (C), Kristina Carlsson (FI) och
Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet vad gäller Lennart Petterssons yrkande avs
nyval av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Under året har företrädare för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige
diskuterat en förändring av den politiska organisationen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-12, § 182, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Den
politiska organisationen förändras på så sätt att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott,
utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott avvecklas per 2015-12-31. Ledamöter och
ersättare i dessa organ entledigas därmed. 2) Samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och
vård- och omsorgsnämnd inrättas per 2016-01-01. Nämnderna skall ha 7 (sju) ledamöter och 7
(sju) ersättare. 3) Verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder förs från kommunstyrelsen till socialnämnden per 2016-01-01. 4) Verksamheten i enlighet med lagen (SFS 1978:234) om kommunal
trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276) förs från
bygg-, trafik- och räddningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden per 2016-01-01. Nämndens
nya namn blir då bygg- och räddningsnämnden.
Vidare fattade kommunstyrelsen följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden,
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vård- och omsorgsnämnden, bygg-, trafik- och räddningsnämnden och krisledningsnämnden
inför kommunfullmäktiges sammanträde i december. 2) Kommunförvaltningen uppdras att i övrigt
se över de styrande dokument som berörs av förändringen. 3) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, inhämtas yttrande från socialnämnden avs flytt av verksamheten
Arbetsmarknadsåtgärder från kommunstyrelsen till socialnämnden, inför de slutliga besluten om
reviderade reglementen. 4) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, inhämtas
yttrande från bygg-, trafik- och räddningsnämnden avs flytt av verksamheten i enlighet med
lagen (SFS 1978:234) om kommunal trafiknämnd från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden, inför de slutliga besluten om reviderade reglementen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 182
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson m fl, daterad 2015-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Kristina Carlsson (FI), Olof Röstin (M), Charlotta
Eldh (MP), Gunnar Bengtsson (S), Sara Billquist Selberg (FP), Teddy Nilsson (SD), Marika
Jardert (V) och Linda Lindberg (SD): 1) Den politiska organisationen förändras på så sätt att
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott
avvecklas per 2015-12-31. Ledamöter och ersättare i dessa organ entledigas därmed. 2)
Samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd inrättas per 201601-01. Nämnderna skall ha 7 (sju) ledamöter och 7 (sju) ersättare. 3) Verksamheten
Arbetsmarknadsåtgärder förs från kommunstyrelsen till socialnämnden per 2016-01-01. 4)
Verksamheten i enlighet med lagen (SFS 1978:234) om kommunal trafiknämnd med ansvar för
lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276) förs från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden per 2016-01-01. Nämndens nya namn blir då
bygg- och räddningsnämnden.
Lennart Pettersson (C), Kristina Carlsson (FI), Charlotta Eldh (MP) och Marika Jardert (V): Nyval
av kommunstyrelsen ska ske på grund av ändrad nämndsorganisation och därmed ändrade
ansvarsområden för kommunstyrelsen.
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Gunnar Bengtsson (S): Avslag på Lennart
Petterssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Birgitta Jönssons m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige, punkterna 1) – 4), och finner att kommunfullmäktige antar dem
Ordföranden ställer slutligen proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Lennart Pettersson m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för avslag och 10 nej-röster för bifall, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Lennart Petterssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ, BRG, JAON)
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Socialnämnden
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Dnr: 191-2011

§ 178 Inlösen av del av Vindfälle 1:9, fd deponi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av Vindfälle 1:9.
Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare överenskommelse.
2. För att reglera parternas åtaganden upprättas ett avtal mellan kommunen och LSR.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har 1982-1992 bedrivit deponi på den del av fastigheten Vindfälle 1:9 som enligt
förslag ska överlåtas till Svalövs kommun. Arrendet av marken övertogs senare av LSR som
återvinningsstation och arrendet gick ut 2011. Under den tid marken användes som deponi har
området förorenats. Kommunen är skyldig att återställa marken till odlingsbart skick enligt
arrendeavtal tecknat den 8 maj 1983. Kostnaden för detta har LSR bedömt till minst 1 220 000
kr. Om kommunen väljer att i stället köpa den förorenade marken har kommunen ingen
skyldighet gentemot markägaren att återställa området. Kommunen får rådighet att utföra
lämpliga åtgärder på kommunens nedlagda deponier i prioriteringsordning.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-06-19, § 96, att teckna bytesavtal med
fastighetsägaren till den aktuella marken. Fastighetsägaren skulle enligt förslaget avstå marken
mot ett område inom Billeberga industriområde. Bytet har av olika anledningar har inte kunnat
genomföras.
Markägaren till Vindfälle 1:9 är nu beredd att avstå det förorenade området till kommunen mot en
ersättning av 725 000 kr exkluderat avstyckningskostnaden. Avstyckningskostnaden bedöms
uppgå till ca 30 000 kr.
LSR har avsatt ca 1 Mnkr för återställningen. Men i samråd med LSR föreslås att dessa medel
istället nyttjas för köp av marken enligt ovan samt att resterande medel används till nödvändig
sanering.
Ett förslag är att senare använda platsen som mottagningsplats (anmälan krävs till Söderåsens
miljöförbund) för lämpliga massor som uppstår i samhället vid kommunens projekt.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-08-25, § 94, följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsutskottets beslut i protokoll daterat 2013-06-19, § 96 upphävs. 2) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om tilläggsanslag, uppdras förvaltningen att förvärva del av
fastigheten Vindfälle 1:9 till en köpeskilling av 725 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
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Kommunstyrelsen fattade 2015-09-14, § 173, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-12, § 185, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av Vindfälle 1:9.
Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare överenskommelse. 2) För att reglera parternas
åtaganden upprättas ett avtal mellan kommunen och LSR.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 185
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-14, § 173
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-19, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Kim Hellström (SD): 1) Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges
för förvärv av del av Vindfälle 1:9. Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare
överenskommelse. 2) För att reglera parternas åtaganden upprättas ett avtal mellan kommunen
och LSR.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, JBN, AAN, BRG)
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Dnr: 1321-2014

§ 179 Motion, Utbyggnad av bredband via fiber
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-09-14, anses
motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI) har lämnat in en motion som rör utbyggnad av
bredband via fiber.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att:
- utreda i fall kommunen kan ta en initiativtagande och samordnande roll för
bredbandsutbyggnad, med målet att ge hushåll och företag (både i och utanför tätorterna) en
möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber till en rimlig kostnad;
- utreda vilket som är det bästa tillvägagångssättet att få fart på utbyggnaden av bredband via
fiber i ett område som: a) är berättigat till det statliga stöd som nu finns att söka (oftast utanför
tätort) b) inte är berättigat till det statliga stöd som nu finns att söka (oftast i tätort).
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett svar på
motionen, daterat 2015-09-14. I denna skrivelse framförs bland annat att kommunen antagit en
bredbandsstrategi och tecknat avtal med Svenska Stadsnät. På detta sätt kommer
motionärernas förslag att infrias.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-09-22, § 109, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-09-14, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-09-14, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-12, § 186, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-09-14, anses motionen
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 186
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-09-22, § 109
Samhällsbyggnadsutskottets ordförandes svar, daterat 2015-09-14
Motion, inkommen 2014-11-24
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets
yttrande, daterat 2015-09-14, anses motionen besvarad.
I ärendet yttrar sig vidare Kristina Carlsson (FI), Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.

Protokollsanteckning
Kristina Carlsson (FI): ”FI Svalöv anser att motionen bara är besvarad till hälften, eftersom
avtalet med Svenska Stadsnät i praktiken enbart täcker in utbyggnad av fiber i tätort (där det är
komersiellt gångbart utan bidrag). Det samhällsbyggnadsutskottet inte besvarat i motionen är hur
kommunen kan ta en initiativtagande och samordnande roll för fiberutbyggnad utanför tätort,
samt vilket som är det bästa tillvägagångssättet. I vår motion menar vi att kommunen ska vara
”byalaget” och kooridinera utbyggnaden utanför tätort. Då samlas kunskapen och erfarenheterna
kring bidragsansökan, fiberteknik och tillvägagångssätt på en plats, istället för utspritt i olika
byalag. Vi rekommenderar också att en koordinerande tjänstemannafunktion tillsätts för
ändamålet.”

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl svar på motionen)
Kommunförvaltningen (MSDG, RNON)
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Dnr: 1232-2015

§ 180 Motion, Kostpolitisk strategi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion avseende en kostpolitiskt
strategi.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun upprättar en kostpolitisk strategi med en relevant handlingsplan i syfte att
höja kvaliteten på maten som serveras i de kommunala verksamheterna.

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C), inkommen 2015-10-07
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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Omröstningsbilaga 1 - § 177 Förändrad politisk organisation i Svalövs kommun
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