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Dnr: -

§ 94 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) VD Johan Odenblad, Svenska Foder AB, informerar om verksamheten och
utvecklingsplanerna (Dnr 64-2013)
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2014-03-31 (Dnr 3822014).
c) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra
Skåne, Tertialrapport 1 2014 (Dnr 17-2014)
d) Ledamoten Krister Olsson informerar om tertialbokslut för LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB (Dnr 347-2014)

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

§ 95 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-19
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-05-21
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-05-05
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2014-05-15
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2014-04-24
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2014-04-24
Protokoll från samråd med medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund 2014-04-24

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 259-2014

§ 96 Skåne NordVäst – årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Skåne NordVästs årsredovisning för år 2013 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Skåne NordVäst.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Skåne NordVäst

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Skåne NordVästs årsredovisning för år 2013 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Skåne Nordväst
Kommunförvaltningen (FKLT)
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Dnr: 597-2014

§ 97 Uppföljning per 2014-04-30 samt Kompletteringsbudget I 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.
2. Reviderat förslag till mål och visare för 2014 antas enl bilaga 1).

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anslaget för kommunledning höjs med 300 tkr avseende återställning kapitalkostnader
inom personalenheten
2. Anslaget för grundskola höjs med 300 tkr avseende ökat behov av
modersmålsundervisning och modersmålsstöd, med 200 tkr avseende projektledare
samordning verksamhetssystem utbildning samt med 1 500 tkr avseende ökat antal elever.
3. Anslaget för förskolan höjs med 300 tkr beroende på fler barn
4. Anslag för grundskola höjs med 181 tkr samt för fritid med 55 tkr avseende höjda
kapitalkostnader för nya investeringar
5. Anslag för LSS höjs med 3 500 tkr
6. Anslag för Individ och familjeomsorg höjs med 470 tkr avseende socialsekreterare
förhandsbedömning
7. Anslag för vård och omsorg höjs med 80 tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya
investeringar
8. Anslag för plan och bygg höjs med 200 tkr avseende extraresurs översiktsplanearbetet,
samt med 250.000 kr avseende lagstadgade uppdrag för myndighetsutövning
9. Anslaget för teknik/städ höjs med 125 tkr avseende kvalitetssäkringssystem
10. Anslaget för gata höjs med 10 tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya investeringar
11. Anslaget för gata/park höjs med 100 tkr avseende felanmälan
12. Anslaget för räddningstjänst höjs med 100 tkr avseende arbetsmiljö på brandstationen i
Svalöv
13. Anslaget för strategisk reserv disponeras så att medel finns med 1 500 tkr avseende fler
antal elever i grundskolan, med 300 tkr avseende fler antal barn i förskolan samt med 100 tkr
avseende energieffektivisering inom fritid.
14. 2 800 tkr anslås i investeringsbudget för omklädningsbyggnad Billeberga IP
15. 1 000 tkr anslås i investeringsbudget för IT grundskolan
16. 500 tkr anslås i investeringsbudget för IT gymnasiet
17. 190 tkr anslås i investeringsbudget för byte av tunna klienter inom vård och omsorg
18. 114 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Solgården
19. 37 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Ängslyckan
20. 700 tkr anslås i investeringsbudget för gator och vägar till ny idrottshall
21. 2 300 tkr anslås i investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1-VA
22. 3 000 tkr anslås i investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp avveckling reningsverk
23. 7 000 tkr anslås i investeringsbudget för landsbygdsinvesteringar Norrvidinge (VA)
24. 80 tkr anslås i investeringbudget för larm och lås inom räddningstjänsten
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25. Budget för ”Planer” (vht 2060), ”Mätning/beräkning/kartframställning” (vht 2070), ”Klimatoch energirådgivning” (vht 2250) samt ”Vindkraftpark Lönnstorp 2:1” (projekt 7802), totalt
1 467 tkr, förs över från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen/
samhällsbyggnadsutskottet,med hänvisning till sedan tidigare beslutade ansvarsområden.
26. Uppföljning per 2014-04-30 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2014-04-30 med förslag till kompletteringsbudget I.
Vidare finns förslag om ombudgetering avs anslag för detaljplanering.

Beslutsunderlag
Uppföljning per 2014-04-30 samt förslag till kompletteringsbudget I
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och ekonomichef Jan Bengtsson,
daterad 2014-04-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Olof Röstin (M) och
Torbjörn Ekelund (FP): 1) Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna
budgetar. 2) Reviderat förslag till mål och visare för 2014 antas enl bilaga 1).
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Olof Röstins (M) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Anslaget för kommunledning
höjs med 300 tkr avseende återställning kapitalkostnader inom personalenheten. 2) Anslaget för
grundskola höjs med 300 tkr avseende ökat behov av modersmålsundervisning och
modersmålsstöd, med 200 tkr avseende projektledare samordning verksamhetssystem
utbildning samt med 1 500 tkr avseende ökat antal elever. 3) Anslaget för förskolan höjs med
300 tkr beroende på fler barn. 4) Anslag för grundskola höjs med 181 tkr samt för fritid med 55
tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya investeringar. 5) Anslag för LSS höjs med 3 500 tkr.
6) Anslag för Individ och familjeomsorg höjs med 470 tkr avseende socialsekreterare
förhandsbedömning. 7) Anslag för vård och omsorg höjs med 80 tkr avseende höjda
kapitalkostnader för nya investeringar. 8) Anslag för plan och bygg höjs med 200 tkr avseende
extraresurs översiktsplanearbetet, samt med 250.000 kr avseende lagstadgade uppdrag för
myndighetsutövning. 9) Anslaget för teknik/städ höjs med 125 tkr avseende
kvalitetssäkringssystem. 10) Anslaget för gata höjs med 10 tkr avseende höjda kapitalkostnader
för nya investeringar. 11) Anslaget för gata/park höjs med 100 tkr avseende felanmälan.
12) Anslaget för räddningstjänst höjs med 100 tkr avseende arbetsmiljö på brandstationen i
Svalöv. 13) Anslaget för strategisk reserv disponeras så att medel finns med 1 500 tkr avseende
fler antal elever i grundskolan, med 300 tkr avseende fler antal barn i förskolan samt med 100 tkr
avseende energieffektivisering inom fritid.14) 2 800 tkr anslås i investeringsbudget för
omklädningsbyggnad Billeberga IP. 15) 1 000 tkr anslås i investeringsbudget för IT grundskolan
16) 500 tkr anslås i investeringsbudget för IT gymnasiet. 17) 190 tkr anslås i investeringsbudget
för byte av tunna klienter inom vård och omsorg. 18) 114 tkr anslås i investeringsbudget för
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trygghetslarm Solgården. 19) 37 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Ängslyckan.
20) 700 tkr anslås i investeringsbudget för gator och vägar till ny idrottshall. 21) 2 300 tkr anslås i
investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1-VA. 22) 3 000 tkr anslås i
investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp avveckling reningsverk. 23) 7 000 tkr anslås i
investeringsbudget för landsbygdsinvesteringar Norrvidinge (VA). 24) 80 tkr anslås i
investeringbudget för larm och lås inom räddningstjänsten. 25) Budget för ”Planer” (vht 2060),
”Mätning/beräkning/kartframställning” (vht 2070), ”Klimat- och energirådgivning” (vht 2250) samt
”Vindkraftpark Lönnstorp 2:1” (projekt 7802), totalt 1 467 tkr, förs över från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden till kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsutskottet,med hänvisning till sedan
tidigare beslutade ansvarsområden. 26) Uppföljning per 2014-04-30 noteras.

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

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Eva Olofsson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MSDG)
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Dnr: 619-2014

§ 98 Centralt anslag för löneökningar 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Tilläggsanslag 2014 med 7 586 400 kr för ökade lönekostnader 2014 fördelas till de olika
verksamheterna och nämnderna enligt tabell i skrivelse daterad 2014-05-07.
2. Beloppet finansieras ur Centralt anslag för löneökningar.

Sammanfattning av ärendet
Alla kostnader för löneökningar under 2014 har budgeterats centralt för utfördelning till
verksamheterna när löneförhandlingarna är klara. Löneförhandlingen per 1 april 2014 är nu klar.
Verksamheterna kan därmed kompenseras för de ökade kostnaderna med totalt 7 586 400 kr.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-19, § 40, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Tilläggsanslag 2014 med 7 586 400 kr för ökade lönekostnader 2014 fördelas till de olika
verksamheterna och nämnderna enligt tabell i skrivelse daterad 2014-05-07. 2) Beloppet
finansieras ur Centralt anslag för löneökningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 40
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Tilläggsanslag 2014 med 7 586 400 kr för
ökade lönekostnader 2014 fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell i
skrivelse daterad 2014-05-07. 2) Beloppet finansieras ur Centralt anslag för löneökningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 1163-2013

§ 99 Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs.
3. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till oförändrat 20,49
kr per skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
5. Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med 115
tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av kommunens grönytor
och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat.
6. För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett
mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets
planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger majoritetens förslag till Budget 2015, Plan 2016-2017.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2015, plan 2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M) och
Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mål och tillhörande visare fastställs
enligt budgetdokumentet. 2) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 20162017 fastställs. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till
oförändrat 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen
uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter
minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6) För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Eva Olofsson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Ajournering 14.30 – 14.45
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Dnr: 590-2014

§ 100 Granskning av följsamhet gentemot kommunfullmäktiges
beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2013/2014 genomfört en
granskning av verksamheternas följsamhet gentemot kommunfullmäktiges beslut. Resultatet av
granskningen framgår av revisionsrapport daterad i april 2014.
Revisionen anser att kommunstyrelsen i stort har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges
beslut verkställs. Revisionen anser dock att datum för återrapportering bör vara specificerat vid
utdelning av uppdrag, d.v.s. i fullmäktiges beslut. Revisionen anser vidare att kommunstyrelsen
bör införa en rutin som innebär att alla oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas två gånger per
år.
Kommunstyrelsens ordförande har yttrat sig över granskningen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-19, § 43, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Vidare föreslog arbetsutskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 43
Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2014-05-07
Revisionsrapport - Granskning av följsamhet av fullmäktiges beslut åren 2011 - 2013
Skrivelse från Svalövs kommuns revisorer, inkommen 2014-04-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD):
Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
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Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Revisionens granskningsrapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisorerna i Svalövs kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 79-2013, 722-2013

§ 101 Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-05-05 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och
pensionärer, daterad 2014-05-05 antas.
3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014.
4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med
avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och
ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med fattade beslut.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har uppdraget att inför en ny mandatperiod göra en översyn av den
politiska organisationen, reglementen samt de förtroendevaldas arvoderingar.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 28, att ge demokratiberedningen uppdrag
att se över reglementena för Rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa mandatperiod. Demokratiberedningen
bedömde att detta uppdrag svårligen kan genomföras separat då rådens reglementen i hög grad
är kopplade till var i organisationen dessa ska organiseras.
Demokratiberedningen har under senare delen av nuvarande mandatperiod återkommande
diskuterat olika alternativ till framtida organisation. Demokratiberedningen beslutade den
13 december 2013 att skicka ut ett förslag till samtliga partier för yttrande.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 25, följande beslut: 1) Ordförandens förslag till
reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget. 2) Ordförandens förslag till arvoderingar av förtroendevalda 20152018 daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget. 3) Ordförandens förslag till
yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för
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funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget., samt 4) Ordförandens förslag till
reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden
2015-2018, daterad 2014-05-05 antas. 2) Demokratiberedningens förslag till reglemente för
rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3) Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4). Kommunstyrelsen uppdras att
göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6) Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras, samt 7)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2014-05-05, § 25
Remissvar från (S)
Remissvar från (M)
Remissvar från (C)
Remissvar från (KD)
Remissvar från (MP)
Remissvar från (SD)
Remissvar från (FP)
Remiss Översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer, resp. rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete samt förslag till politisk organisation fr.o.m. nästa
mandatperiod
Uppdrag till demokratiberedningen att se över reglementena för Rådet för funktionshindrad och
pensionärer respektive Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa
mandatperiod (KF 2013-02-25, § 28)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m.
mandatperioden 2015-2018, daterad 2014-05-05 antas. 2) Demokratiberedningens förslag till
reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3) Rådet
för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4)
Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende
på folkhälso- och brottsförebyggande arbete. 5) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till
reglemente för näringslivsråd och ungdomsråd. 6) Demokratiberedningens yttrande ang.
kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och
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pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02
noteras. 7) Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Christer Laurell (C): I första hand: Återremiss till Demokratiberedningen. I andra hand: Bifall till
centerns remissvar ang politisk organisation 2015 – 2018.
Olof Röstin (M) och Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Christer Laurells yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Christer Laurells yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (FP) och Pernilla Ekelund (FP) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 623-2009

§ 102 Arvodering 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Arvode för revisionens ordförande/förste vice ordförande höjs till 6 procent respektive
2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode fr o m 2015.
2. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår i övrigt oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen beslutade 2013-01-14, § 3, att Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda kvarstår oförändrade.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2014-02-03 tog ordföranden upp frågan om det finns
skäl att se över arvodesbestämmelserna med anledning av förändringen i kommunallagen om
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter och om det finns skäl att se över arvodet för
kommunstyrelsens ordförande. Vid sammanträdet diskuterades arvodet till kommunstyrelsens
ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande/tillika oppositionsråd, arvodet till
revisionens ordförande samt ersättning för borgerliga vigslar.
Demokratiberedningen beslutade 2014-02-03, § 4, att kommunförvaltningen uppdras att till
maj 2014 ta fram jämförande uppgifter från närområdet avseende arvoden för
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande/tillika
oppositionsråd. Partierna får i uppdrag att diskutera arvodena och återkomma med förslag till
demokratiberedningen i maj 2014.
Demokratiberedningen beslutade 2014-03-03, § 11, att Arvode för revisionens ordförande/förste
vice ordförande höjs till 6 procent respektive 2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes
arvode fr o m 2015.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2014-04-07 diskuterades om det behövs någon
annan typ av förändring avseende arvoderingsreglerna för förtroendevalda i förhållande till
demokratiberedningens tidigare diskussioner och beslut i ärendet. Beredningen beslutade
2014-04-07, § 19, att Partierna får i uppdrag att diskutera arvodena och eventuellt införande av
politikerpraktikant.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 23, följande beslut: Bestämmelser om ersättning
till förtroendevalda kvarstår oförändrade.
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Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2014-04-07, § 19
Demokratiberedningens protokoll 2014-03-03, § 11
Demokratiberedningens protokoll 2014-02-03, § 4
Ersättningar till förtroendevalda 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Arvode för revisionens ordförande/förste vice ordförande höjs till 6
procent respektive 2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode fr o m 2015. 2)
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår i övrigt oförändrade.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, BRG, KALN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02

Sida
20/33

Dnr: 618-2014

§ 103 Firmateckning för kommunens in- och utbetalningar samt rätt
att besluta i ärenden om indrivning av fordringar (delegering)
Kommunstyrelsens beslut
1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14, § 94, bemyndigas Jan Bengtsson,
Annika Andersson, Elham Tizno, Mari-Anne Kristensen, Minela Zuzo, Lena Nilsson, Anna
Ekstrand, Annika Olsson och Ingela Kilemar Olsson att två i förening underteckna
kommunens egna checkar samt verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton
varvid antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgirobetalningsuppdrag,
postväxlar, postanvisningar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto.
2. Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar Olsson och Annika Olsson bemyndigas att
var för sig kvittera upptagna avgifter enligt särskild längd eller liknande samt postförskott samt
övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter användes.
3. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14, § 94, medges rätt för Annika
Olsson, Ingela Kilemar Olsson, Lena Nilsson och Annika Andersson, att besluta i ärenden
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande och bevakning av
ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning,
införsel, utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m m).

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen korrigerar gällande beslut om firmateckning för inoch utbetalningar samt för delegation, indrivning av fordringar. Förslaget föranleds av
personalförändringar.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-05, § 41, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14, § 94, bemyndigas Jan Bengtsson, Annika
Andersson, Elham Tizno, Mari-Anne Kristensen, Minela Zuzo, Lena Nilsson, Anna Ekstrand,
Annika Olsson och Ingela Kilemar Olsson att två i förening underteckna kommunens egna
checkar samt verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att
främmande checkar samt erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas
på kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar Olsson och
Annika Olsson bemyndigas att var för sig kvittera upptagna avgifter enligt särskild längd eller
liknande samt postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i
fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes. 3) Med ändring av kommunstyrelsens
beslut, 2012-05-14, § 94, medges rätt för Annika Olsson, Ingela Kilemar Olsson, Lena Nilsson
och Annika Andersson, att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även
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anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav,
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut om
stämpelavgift m m).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 41
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD), Christer Laurell (C) och
Eva Olofsson (C): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14, § 94, bemyndigas
Jan Bengtsson, Annika Andersson, Elham Tizno, Mari-Anne Kristensen, Minela Zuzo, Lena
Nilsson, Anna Ekstrand, Annika Olsson och Ingela Kilemar Olsson att två i förening underteckna
kommunens egna checkar samt verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton
varvid antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar,
postanvisningar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Lena
Nilsson, Ingela Kilemar Olsson och Annika Olsson bemyndigas att var för sig kvittera upptagna
avgifter enligt särskild längd eller liknande samt postförskott samt övriga kontanta inbetalningar
under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes. 3) Med ändring
av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14, § 94, medges rätt för Annika Olsson, Ingela Kilemar
Olsson, Lena Nilsson och Annika Andersson, att besluta i ärenden rörande indrivning av
fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning,
överklagande av beslut om stämpelavgift m m).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda handläggare
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Dnr: 644-2014

§ 104 Byggnation av GC-tunnel vid planerad pågatågstation i
Kågeröd – godkännande av genomförandeavtal m.m.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till genomförandeavtal med bilagor daterat 2014-05-21 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsutskottet bemyndigas att fatta beslut om förändringar/tillägg gällande
gestaltning m.m. inom den ram som anges i genomförandeavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 7, att Svalövs kommun ser positivt på att skapa
förutsättningar för persontrafik och är intresserad av att förhandla fram ett medfinansieringsavtal
med Trafikverket och Region Skåne för att realisera detta. 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att
fatta slutliga beslut om godkännande av medfinansieringsavtal samt att fatta ev kompletterande
beslut i övrigt. Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 17, att godkänna förslag till
medfinansieringsavtal daterat 2014-01-20.
Medfinansieringsavtalet är undertecknat även av övriga parter (Trafikverket, Region Skåne,
Bjuvs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Svalövs kommun) och regeringen har
fastslagit projekt Söderåsbanan i nationella planen.
Sedan beslut om medfinansieringsavtalet togs i kommunfullmäktige har Trafikverket och
kommunen arbetat med att utreda möjligheten att bygga GC-tunnlarna i Svalöv respektive
Kågeröd 2015 enligt ambitionen i medfinansieringsavtalet. Utredningarna har kommit fram till att
endast GC-tunnel i Kågeröd är genomförbart under 2015. Förslag till genomförandeavtal med
kostnadskalkyl och skiss är inte helt färdigställda.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-04-29, § 54, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Eftersom avtalet inte blev klart inför
kommunstyrelsens sammanträde 12 maj lämnades ärendet inte upp för behandling på detta
sammanträde.
Förslag till genomförandeavtal med bilagor som förhandlats fram med Trafikverket presenterades
på sammanträdet. På sammanträdet presenterades även förslag till gestaltning av GC-tunnel
m.m.
Det noteras att detaljplan för Kågeröd 5:129 m.fl. (station) (dnr 106-2006) enligt planeringen ska
tas upp på samhällsbyggnadsutskottets nästa sammanträde för beslut om att ställa ut
planförslaget på granskning.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-05-21, § 71, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Förslag till genomförandeavtal med bilagor daterat 2014-05-21 godkänns. 2)
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Samhällsbyggnadsutskottet bemyndigas att fatta beslut om förändringar/tillägg gällande
gestaltning m.m. inom den ram som anges i genomförandeavtalet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 70
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-04-29, § 53
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-26, § 43

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S),Torbjörn Ekelund (FP), Anneli
Persson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): 1) Förslag till genomförandeavtal med
bilagor daterat 2014-05-21 godkänns. 2) Samhällsbyggnadsutskottet bemyndigas att fatta beslut
om förändringar/tillägg gällande gestaltning m.m. inom den ram som anges i
genomförandeavtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, VSK, TAM, BRG)
Trafikverket (karl-gustav.andersson@trafikverket.se, sofie.ulvestad@trafikverket.se)
Tyréns AB (sven.linde@tyrens.se)
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Dnr: 296-2013

§ 105 Motion, Läsplattor till politiker i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1) Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har 2013-03-09 lämnat in en motion i vilken
föreslås att förutsättningarna och konsekvenserna av inköp av läsplattor till politiker i Svalövs
kommun utreds.
Kommunstyrelsens ordförande har yttrat sig över motionen. Ordförande skriver bl.a. i sitt
yttrande att idag torde de allra flesta förtroendevalda ha försett sig med antingen bärbara datorer
och/eller läsplattor, beroende på vad man tycker är mest effektivt att arbeta med. Det kan därför
vara ett alternativ, att i stället för att köpa in ännu en dator/platta till den förtroendevalde, betala
ut någon form av utrustningsbidrag. En sådan lösning skulle vara mer miljövänlig och
kostnadseffektiv ur ett större perspektiv. Detta skulle den förtroendevalde kunna använda för
delfinansiering av sin utrustning, eller om man så önskar skrivare och toner om man fortfarande
föredrar att arbeta med pappershandlingar.
Om en satsning på antingen av kommunen inköpta läsplattor, eller en lösning med ett
utrustningsbidrag till enskild alternativt utökat partistöd, ska genomföras, får detta också arbetas
in i budgeten.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-19, § 44, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande godkänns. Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen
besvarad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 44
Yttrande över motion, daterat 2014-05-07
Remittering av motion, daterad 2013-04-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 47
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), daterad 2013-03-09
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Föreliggande
förslag till yttrande godkänns.
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Christer Laurells m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02

Sida
26/33

Dnr: 1030-2013

§ 106 Motion, Hälsans stig
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat en motion där de föreslår;
Att kommunen upprättar såväl en fysisk plan som en tidplan för skyltning av dessa hälsostigar i
de olika byarna. Att folkhälsorådet involveras i planeringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 137, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet.
Ordföranden har skrivit ett yttrande daterat 2014-05-14. Av yttrandet framgår att det är möjligt att
göra som motionärerna föreslår men att det förutsätter att Hälsans stig finns med som en post i
budgetdokumentet. Motionen ska därmed anses besvarad.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-21, § 81, följande beslut: Ordförandens yttrande
antas som utskottets eget. Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-21, § 81
Ordförandeyttrande, daterat 2014-05-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-18, § 137
Agnetha Perssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-10-14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Christer Laurell (C): I första hand: Motionen återremitteras till folkhälsorådet för yttrande. I
andra hand: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
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Sammanträdesprotokoll
2014-06-02
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Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Christer Laurells
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02
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Dnr: 61-2014

§ 107 Motion, Angående textilåtervinning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) har skrivit en motion där de yrkar att
förutsättningarna för återvinning av textiler ska utredas i Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet.
Ordförande har skrivit ett yttrande daterat 2014-05-14. Av yttrandet framgår att det som
efterfrågas i motionen är ett arbete som redan utförs av kommunens renhållningsbolag LSR.
Motionen ska därför avslås.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-05-21, § 80, följande beslut: Ordförandens yttrande
antas som utskottets eget. Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 80
Ordförandeyttrande, daterat 2014-05-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-27, § 12
Fredrik Jönssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2014-01-13.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen avslås.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Christer Laurells yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02
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Dnr: 166-2014

§ 108 Motion, Nya upphandlingsregler för livsmedel m m
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ida Torkar Andersson (C) och Eva Olofsson (C) har skrivit en motion där de föreslår att Svalövs
kommun tar fram nya regler för upphandling, grundat på den nya lagstiftningen och där kvalitet,
arbetsvillkor och miljö är vägledande.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 20, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2014-05-14. Av yttrandet
framgår bl.a. att det är av stor vikt att kommunen samordnar sina upphandlingskriterier med
upphandlingsenheten i Lund och att kommunen bör avvakta med att ändra sina regler för
upphandling tills EU:s regelverk implementerats i svensk lag. Motionen bör därför avslås.
Samhällsutskottet fattade 2014-05-21, § 79, följande beslut: Ordförandens yttrande antas som
utskottets eget. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 79
Ordförandeyttrande daterat 2014-05-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, § 20
Ida Torkar Anderssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, inkommen 2014-02-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Motionen avslås.
Eva Olofssons (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Eva Olofssons m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG, IATE inkl motionen)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02
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Dnr: 168-2014

§ 109 Motion, Framtida användning av nuvarande idrottshallen i
Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) föreslår i motion daterad 2014-02-05, att
kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att i egen eller annans ägo använda
den nuvarande idrottshallen i stället för Båghallen under ytterligare några år.
Kommunen är hyresgäster i de båda byggnader som motionärerna avser i sin motion. Ägare till
fastigheterna är SVALO AB.
Utbildningsutskottets ordförande skriver i sitt svar på motionen att information som inhämtats
från SVALO AB visar att en livstidsförlängning av den gamla idrottshallen skulle vara både
kostsam avseende upprustning av den nuvarande byggnaden och avsevärt fördröja uppförande
av den nya idrottshallen. Att till fullo utreda möjligheterna att fortsättningsvis använda den
nuvarande idrottshallen skulle medföra så tidsödande och därför kostsamma åtgärder för
kommunen att det i värsta fall, skulle medföra risk att fördröja uppförande och idrifttagande av
den nya idrottshallen. Förutsättningarna för ett bevarande med kommunens deltagande är så
små att vidare utredning bedöms fruktlös.
Utbildningsutskottet fattade 2014-05-21, § 35, följande beslut: Ordförandes svar antas som
utbildningsutskottets eget. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2014-05-05, § 35
Svar från utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterat 2014-04-25
Skrivelse från VD i AB SvalövsLokaler, daterad 2014-04-04
Remittering av motion, daterad 2014-03-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, § 22
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), inkommen 2014-02-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Ingrid Ekströms (SD), Krister
Olssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen
avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02
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Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Christer Laurells yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-06-02

Dnr: 11-2014

§ 110 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 2014-06-02,
daterad 2014-05-21.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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