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Dnr: 377-2010

§ 15 Information, Pågående arbete inom tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann Pettersson (M) informerar om pågående arbete inom tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 62, att uppdra åt tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen att med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram
ta fram ett underlag för att revidera och utveckla dessa. Slutrapport skulle lämnas
senast i februari 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, §119, att tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
beviljas förlängd tid för redovisning av uppdraget gällande underlag för revidering och utveckling
av gällande tillväxtprogram till och med juni 2013 (dnr 523-2012).
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av beredningens ordförande Ann Pettersson (M),
samt ledamöterna Eva Wigren (S), Stefan Andersson (S), Ida Andersson (C) och vice
ordföranden Fredrik Jönsson (C).
I ärendet yttrade sig vidare Rolf Jonsson (MP), Björn Nordström (C), Christer Laurell (C) och
Ingrid Ekström (SD).

Beslutsunderlag
Underlag till handlingsplan Billeberga, Tågarp och Kågeröd
Protokollet ska skickas till:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens presidium
Kommunförvaltningen (JWN, TAM, MAN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-02-25

Sida 6/37

Dnr: -

§ 16 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar:
Protokoll från välfärdsberedningen 2013-01-07.
b) Sammanställning från Vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2012
(dnr 383-2012):
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-31, § 5, att godkänna kvartalsrapport för kvartal 4
2012, avseende gynnande ej verkställda beslut.
För kvartal 4 2012 finns två beslut att rapportera, ett inom äldreomsorg och ett inom LSS.
Rapporten ska delges kommunfullmäktige för information.

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

§ 17 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Leif Hägg (M) godkänns.
2. Avsägelsen från Curt Jansson (FP) godkänns.
3. Avsägelsen från Teddy Nilsson (SD) godkänns.
4. Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V) bordläggs.
5. Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordläggs.
6. Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja
Nilsson (V) bordläggs.
7. Valet av huvudman i Ekeby Sparbank efter Leif Hägg (M) bordläggs.
8. Till överförmyndare efter Curt Jansson (FP) utses fr o m 2013-04-01 Göran Lundqvist (FP).
9. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Teddy Nilsson (SD) utses
Linda Lindberg (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 5, att bordlägga valet av ersättare för insynsplats i
kommunstyrelsen, valet av ledamot i demokratiberedningen och valet av ersättare för insynsplats
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V).
Leif Hägg (M) har i skrivelse daterad 2013-01-23 avsagt sig uppdraget som huvudman i Ekeby
Sparbank.
Curt Jansson (FP) har i skrivelse daterad 2013-01-24 och 2013-02-02 avsagt sig uppdraget som
överförmyndare per den 31 mars 2013.
Teddy Nilsson (SD) har i skrivelse daterad 2013-02-22 avsagt sig uppdraget som ersättare i
tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Teddy Nilsson, daterad 2013-02-22
Avsägelse från Leif Hägg, daterad 2013-01-23
Avsägelse från Curt Jansson, daterad 2013-01-24 och 2013-02-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, § 5
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 1151-2012

§ 18 Förslag till Vård- och omsorgsplan för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till Vård- och omsorgsplan noteras och överlämnas till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsberedningen har arbetat fram ett förslag till en ny Vård- och omsorgsplan. Beredningen
beslutade 2012-11-05 att anta förslaget till Vård- och omsorgsplan och överlämna det till
kommunfullmäktige för vidare handläggning.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 22, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget
till Vård- och omsorgsplan noteras och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
På förslag av ordföranden medges Välfärdsberedningens ledamöter Marcus Zadenius (FP) och
Anders Svärd (S) delta i debatten.
Välfärdsberedningens ledamot Anders Svärd (S) och ersättare Marcus Zadenius (FP)
presenterar förslaget vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 22
Välfärdsberedningens minnesanteckningar 2012-11-05, punkt 3)
Välfärdsberedningens förslag till Vård- och omsorgsplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Hallberg (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Förslaget till Vård- och omsorgsplan noteras och
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S), Aase Jönsson (KD) och
Jenny A Wenhammar (MP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
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Dnr: 377-2010

§ 19 Näringslivsstrategi för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till näringslivsstrategi, daterad 2012-11-13, godkänns.
2. Inkommande synpunkter ska ligga till grund för en revidering av näringslivsstrategin som
ska vara klar till augusti 2013.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2011-06-20 följande beslut: På förslag från tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen får Kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättning för
lokalt företagande.
Kommunförvaltningen fick, i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige, i uppdrag av
kommunstyrelsen 2011-10-17, § 183, att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi. Strategin skulle
ha fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättningar för lokalt företagande.
Ett förslag till strategi har nu tagits fram och de i kommunfullmäktige representerade partierna
har fått möjlighet att lämna synpunkter på den.
Näringslivsstrategin konkretiseras i tre huvuddelar:
1. Förbättra företagsklimatet i kommunen
2. Förbättra förutsättningarna för nystart av företag
3. Medverka till ökad förståelse mellan näringsliv och kommun
Arbetsutskottet föreslog 2013-01-21, § 3, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslaget till näringslivsstrategi, daterad 2012-11-13, godkänns.
Inkommande synpunkter ska ligga till grund för en revidering av näringslivsstrategin som ska
vara klar till augusti 2013.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 23, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget
till näringslivsstrategi, daterad 2012-11-13, godkänns. Inkommande synpunkter ska ligga till
grund för en revidering av näringslivsstrategin som ska vara klar till augusti 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 23
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-21, § 3
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-11
Remissvar från Centerpartiet, inkommet 2013-01-04
Svar från Moderaterna, daterat i december 2012
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Förslag till näringslivsstrategi för Svalövs kommun, daterad 2012-11-13
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-17, § 183
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 116

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Förslaget till
näringslivsstrategi, daterad 2012-11-13, godkänns. Inkommande synpunkter ska ligga till grund
för en revidering av näringslivsstrategin som ska vara klar till augusti 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PLWG)
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Dnr: 523-2012

§ 20 Marknadsföringsstrategi Svalövs kommun 2013-2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till marknadsföringsstrategi, daterad 2012-11-15, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2012-04-23, § 62, följande beslut: Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att; Utarbeta en strategi för aktiv marknadsföring av Svalövs
kommun som en attraktiv boendekommun.
Kommunstyrelsen beslutade, 2012-08-13 § 125, att uppdra åt förvaltningen att ta fram en
marknadsföringsstrategi med tillämpning av den nya identitetsmanualen. Man beslutade bl.a.
också att marknadsföringsstrategin skulle redovisas för kommunstyrelsen senast i december
2012 för att därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. En information om
marknadsföringsstrategin gavs på kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-03.
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till marknadsföringsstrategi. Den konkretiseras i tre
huvuddelar:
1. Förbättra informationen om Svalövs kommuns verksamheter
2. Öka marknadsföringen
3. Förnya hemsidan.
Marknadsföringsstrategin berättar vad som ska göras för åren 2013-2015. Till strategin hör en
verksamhetsplan för 2013-2015 som berättar hur strategins mål ska uppfyllas. Marknadsföringsstrategin berör och samarbetar med näringslivsstrategin.
Arbetsutskottet föreslog 2013-01-21, § 4, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslaget till marknadsföringsstrategi, daterad 2012-11-15, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 24, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget
till marknadsföringsstrategi, daterad 2012-11-15, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-21, § 4
Förslag till marknadsföringsstrategi för Svalövs kommun 2013-2015, daterad 2012-11-15
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 125
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 62
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Torbjörn Ekelund (FP):
Förslaget till marknadsföringsstrategi, daterad 2012-11-15, antas.

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

Justerare
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Dnr: 47-2013

§ 21 Kvalitetsuppföljning lagen om valfrihetssystem
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 201301-10,
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige, dnr 183-2010, med stöd av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) att valfrihetssystem inom hemtjänsten skulle införas i
Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. Beslutet innebar dessutom att
kommunfullmäktige antog ett förfrågningsunderlag med krav som de externa utförarna ska
uppfylla för att bli godkända som utförare av service- och/eller omvårdnadsinsatser i kommunen.
Kommunen är huvudman för samtliga hemtjänstsinsatser som genomförs i kommunen, även av
externa utförare. Det är därför viktigt att kommunen följer upp att de krav som ställts också följs.
Kommunfullmäktige antog därför den 30 maj 2011, dnr 449-2011, rutiner för uppföljning av LOV.
Under hösten 2012 har uppföljning enligt gällande rutin genomförts för hemvården i Svalövs
kommun och resultatet av uppföljningen presenteras i rapporten Kvalitetsuppföljning –
Hemvården i Svalövs kommun.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-01-31, § 4, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 201301-10, noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-11, § 25, att anta kommunförvaltningens skrivelse som sin
egen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Rapporten
”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 201301-10, noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 25
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-01-31, § 4
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-14
Rapport Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun, daterad 2013-01-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Pernilla Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Rapporten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-02-25

Sida
15/37

”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 201301-10, noteras.
I ärendet yttrar sig vidare Aase Jönsson (KD), Björn Nordström (C) och Jenny A Wenhammar
(MP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, AAFR)
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Dnr: 1220-2012

§ 22 Förslag till bildande av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD
gemensamt ägt forskningsaktiebolag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bildandet av ett, mellan Sydvatten AB, NSVA och VA SYD, samägt FoU-bolag godkänns.
2. Föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
NSVA, Sydvatten och VA SYD avser att sammanföra sina FoU- (Forskning och Utveckling)
verksamheter i ett nytt, gemensamt ägt aktiebolag. Bolagen har under oktober och november
månad i respektive bolagsstyrelse samt i VA SYDs förbundsfullmäktige beslutat om att
rekommendera ägarna att bilda ett gemensamt ägt aktiebolag i syfte att bedriva gemensam
forskningsverksamhet samt att tillskriva delägarkommunerna respektive medlemskommunerna
för ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-01-21, § 6, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Bildandet av ett, med Sydvatten och VA SYD, samägt
FoU-bolag godkänns. Föreliggande förslag till aktieägaravtal och bolagsordning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 26, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Bildandet
av ett, mellan Sydvatten AB, NSVA och VA SYD, samägt FoU-bolag godkänns. Föreliggande
förslag till aktieägaravtal och bolagsordning godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 26
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-04
Beslut från NSVA avseende bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt
ägt forskningsaktiebolag
Beslut från Sydvatten avseende bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD
gemensamt ägt forskningsaktiebolag
Förslag till bolagsordning mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD avseende gemensamt ägt
forskningsaktiebolag
Förslag till aktieägaravtal mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD avseende gemensamt ägt
forskningsaktiebolag
Förslag till bildande av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt
forskningsaktiebolag

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Jenny A Wenhammar (MP), Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson
(S), Ingrid Ekström (SD) och Torbjörn Ekelund (FP): 1. Bildandet av ett, mellan Sydvatten AB,
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NSVA och VA SYD, samägt FoU-bolag godkänns. 2. Föreliggande förslag till aktieägaravtal och
bolagsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Kommunförvaltningen (JWA)
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Dnr: 1073-2012

§ 23 Borgensram för lån åt Sydvatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Borgensramen för Sydvatten AB höjs från 19 miljoner kronor till 23,5 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt ”Konsortialavtalet för regional vattenförsörjning”, § 7, träffat 2005, tecknar
delägarkommunerna i Sydvatten borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel i
aktiekapitalet. Kommunfullmäktige i Svalöv har, 1992-04-27 § 80, beslutat om borgen för
Sydvattens upplåning intill 19 miljoner kr + ränta och kostnader.
Sydvatten väntas investera stora belopp under de kommande åren. För att täcka lånebehovet
fram till 2017 har man därför begärt en utökad borgensram från delägarkommunerna från totalt
886 till 1 417 miljoner kr, d v s en utökning med 531 miljoner kr.
Begäran innebär att Svalövs kommuns del ökar från 19 miljoner kr till 23,5 miljoner kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-01-21, § 8, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Borgensramen för Sydvatten AB höjs från 19 miljoner
kronor till 23,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 27, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Borgensramen för Sydvatten AB höjs från 19 miljoner kronor till 23,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-12, § 8
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-07
Skrivelse från Sydvatten, daterad 2012-10-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Borgensramen för Sydvatten AB höjs från 19 miljoner kronor till 23,5
miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
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Sydvatten AB
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 219-2009

§ 24 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Svalövs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 660 000 kronor,
utgörande Svalövs kommuns medlemsinsats i föreningen.
3. Svalövs kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för
samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
4. Svalövs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes
ansvar för borgensåtagandet regleras.
5. Svalövs kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga
medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat.
6. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson och ekonomichef Jan Bengtsson
bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande
handlingar.
7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses Birgitta Jönsson
(S) med Christer Laurell (C) som ersättare.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning
av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
9. Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Svalövs kommuns vapen.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun och de kommunägda bolagen SVABO och SVALO erhåller få bra offerter i
samband med att kommunen handlar upp lån till investeringar. Med förslaget vill kommunen få in
ytterligare en aktör.
Vid kontakt med kommuner som är medlemmar i Kommuninvest hänvisar de till att
Kommuninvest erbjuder räntor på 0,2 % - 0,5 % bättre än närmaste konkurrent.
Kommunkoncernens gemensamma externa låneskuld är cirka 500 milj kronor.
Kommuninvest är en medlemsorganisation med svenska kommuner och landsting som
medlemmar. Per den 31 december 2012 uppgick medlemsantalet till 266 kommuner och
8 landsting. Föreningen har till ändamål att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas
upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras
verksamhet på det finansiella området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-01-21, § 7, kommunstyrelsen föreslå
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kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun antar erbjudandet om medlemskap
i Kommuninvest ekonomisk förening. 2) Svalövs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk
förening inbetala 660 000 kronor, utgörande Svalövs kommuns medlemsinsats i föreningen.
3) Svalövs kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4) Svalövs kommun, i
enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som
part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet
regleras. 5) Svalövs kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med
övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat. 6) AA och BB bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i
ärendet förekommande handlingar. 7) Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest
ekonomisk förening utses CC med DD som ersättare. 8) Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta
de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening. 9) Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Svalövs kommuns
vapen.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 28, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Svalövs kommun antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2) Svalövs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 660 000 kronor,
utgörande Svalövs kommuns medlemsinsats i föreningen. 3) Svalövs kommun tecknar solidarisk
borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i
Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4) Svalövs kommun, i enlighet med vad som anges i
stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5) Svalövs kommun
ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. 6) Kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Jönsson och ekonomichef Jan Bengtsson bemyndigas att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 7) Till ombud på
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses CC med DD som ersättare.
8) Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av
kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 9) Kommuninvest i Sverige AB
medges rätt att använda Svalövs kommuns vapen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 28
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-21, § 7
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-10
Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Torbjörn Ekelund (FP):
1) Svalövs kommun antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2) Svalövs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 660 000 kronor,
utgörande Svalövs kommuns medlemsinsats i föreningen. 3) Svalövs kommun tecknar solidarisk

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-02-25

Sida
22/37

borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i
Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4) Svalövs kommun, i enlighet med vad som anges i
stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5) Svalövs kommun
ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. 6) Kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Jönsson och ekonomichef Jan Bengtsson bemyndigas att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 8) Kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 9) Kommuninvest i Sverige AB medges rätt
att använda Svalövs kommuns vapen.
Charlotte Wachtmeister (M): 7) Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk
förening utses Birgitta Jönsson (S).
Eva Olofsson (C): 7) Till ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
utses Christer Laurell (C).
I ärendet yttrade sig vidare Jenny A Wenhammar (MP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, punkterna 1) – 6) och 8)
– 9), och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande avs punkt 7), och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Eva Olofssons yrkande avs punkt 7), och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
KommunInvest i Sverige AB
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Laurell
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-02-25

Sida
23/37

Dnr: 1020-2011

§ 25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras då det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra
kartmaterial som visar på möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.

Sammanfattning av ärendet
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp (NSVA) har i samarbete med Söderåsens miljöförbund och
kommunen arbetat fram ett förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd för att utreda
hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras på bästa sätt i framtiden samt
möjligheter till en successiv utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden.
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd har redovisats för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet som då (2012-01-31, § 5) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag
att ge allmänheten möjlighet att bl.a. på öppna informationsmöten lämna synpunkter på förslaget
till strategi för vatten och avlopp på landsbygd.
Allmänheten har informerats via kommunens hemsida, i dagspress samt vid två
informationsträffar.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-05-23, § 59, att skicka förslag till
strategi för vatten och avlopp på landsbygd för yttrande till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige senast 2012-09-30.
Yttranden har inkommit från (C) och (KD) samt från Söderåsens Miljöförbund. Dessa redovisas i
en skrivelse, daterad 2013-01-09, följt av förvaltningens kommentarer.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-01-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 29, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Strategi
för vatten och avlopp på landsbygd antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 29
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-01-16, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-09
Redogörelse för inkomna remissynpunkter, daterad 2013-01-07
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Yttrande från Söderåsens Miljöförbund, daterat 2012-12-10
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Yttrande från (C), inkommet 2012-10-01
Yttrande från (KD), inkommet 2012-09-28
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-10-25, § 116,
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 59
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-02, § 43
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 32
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-01-31, § 5
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Strategi för vatten
och avlopp på landsbygd antas. På sid 5) skall ordet ”anslutningsavgift” ersättas med
”anläggningsavgift”.
Aase Jönsson (KD): I utbyggnadsplanen tidigareläggs avloppsutbyggnaden i Stenestad så att
den ska ske inom 5-10 år.
Christer Laurell (C) och Jenny A Wenhammar (MP): I första hand: Ärendet återremitteras då det
krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på
möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet. I andra hand: Strategi för vatten och
avlopp på landsbygd godkänns med följande tillägg och ändringar:
• Information om anslutning till det kommunala VA-nätet ska gå ut till samtliga som inte är
anslutna till detsamma.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala avloppsnätet. Näst bästa lösning är någon form av
gemensamhetsanläggning. I sista hand ska enskilda anläggningar förordas.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala vattennätet.
• Det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på
möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
• Investeringar och anslutningar ska vara genomförda 2015.
• Särtaxa ska tas ut när kostnaderna överstiger 50% av den normala anläggningsavgiften.
• För att hålla nere kostnaderna och höja standarden på boende utanför kommunens
större tätorter, är det av största vikt att investeringar i vatten och avlopp och bredband
följs åt. Samordningen av investeringarna ska alltså vara mycket högt prioriterade.
Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S): Avslag på Christer Laurells m fl och Aase
Jönssons yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl återremissyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Christer Laurells m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl återremissyrkande
Med 20 ja-röster för avslag på och 13 nej-röster för bifall till Christer Laurells m fl
återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta det genom s k minoritetsåterremiss.
Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kommunförvaltningen (JWA)
NSVA
Söderåsens miljöförbund
Centerpartiet (protokoll och remissredogörelse)
Kristdemokraterna (protokoll och remissredogörelse)
Söderåsens miljöförbund (protokoll och remissredogörelse)
Ajournering 20.25 – 20.40
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Dnr: 899-2010

§ 26 Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl.
(mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs
kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott gav 2010-02-24, § 13, kommunförvaltningen i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplan för området samt att samråda med berörda sakägare och
myndigheter.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-04-27, § 43, att planområdet skulle
utvidgas i samrådsskedet till att omfatta även mindre del av Birger Velinders väg och fastigheten
Södra Svalöv 33:69 (Centralskolans tomt), fram till Skolgatan. Planprocessen utfördes med
normalt planförfarande.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2010-06-23 t o m 2010-08-02,
plansamråd 2011-06-08 t o m 2011-08-01 och utställning (granskning) 2012- 08-15 t o m 201209-12.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att stänga plankorsningen på Birger Velinders
väg och att förbättra tillgängligheten utmed järnvägens östra sida. I förslaget prövas även
åtgärder såsom mötesspår vilka erfordras för att införa tätare persontågstrafik. Väster om
järnvägen ändras rådande markanvändning på både gatu- och kvartersmark.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-12-11, § 140 att återremittera ärendet
för förtydligande. Förvaltningen har återkommit med en förslagsskrivelse, daterad 2013-01-08,
där ändringar och kompletteringar redogörs för.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-01-16, § 4, följande beslut: Särskilt utlåtande
godkänns.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs kommun
antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 30, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Detaljplan
för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs kommun antas.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 30
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-01-16, § 4
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-08, inkl. planbeskrivning med
genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser, illustrationskarta,
grundkarta, utlåtande, miljöbedömning enligt plan- och bygglagen,
beräkning av tågbuller, buller i Svalövs kommun, riskutredning med anledning av
transport av farligt gods på Söderåsbanan, utbyggnad av Centralskolan i Svalöv –
riskbedömning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan samt
samlad effektbedömning, Objekt: Söderåsbanan, Etapp 2, 2009-05-05.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Detaljplan för del av
Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, VSK, ASB, JBN, LNN, HAHZ)
Protokollsutdrag och utlåtande till:
NSVA
Lantmännen SW Seed
E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Värme Sverige AB
Skanova
Gert Appelkvist
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Dnr: 384-2009

§ 27 Långsiktig ekonomisk analys av kommunens åtagande i BT
Kemi-projektet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Yttrandet från BT Kemi Efterbehandling, daterat 2012-10-31, noteras.

Sammanfattning av ärendet
Under 2009 genomförde revisorerna i Svalövs Kommun med biträde av Ernst & Young en
granskning av styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
2011 gjorde revisorerna en uppföljning. Revisorerna har efterfrågat en långsiktig ekonomisk
analys för kommunens insats i BT Kemi-projektet. Projektledningen har nu tagit fram en sådan
analys som styrelsen för BT Kemi ställde sig bakom på sitt sammanträde 2012-10-31.
Arbetsutskottet föreslog 2013-01-21, § 5, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Yttrandet från BT Kemi Efterbehandling, daterat 2012-10-31, noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 31, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Yttrandet
från BT Kemi Efterbehandling, daterat 2012-10-31, noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 31
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-21, § 5
Yttrande från BT Kemi Efterbehandling, daterat 2012-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Yttrandet från BT Kemi Efterbehandling, daterat 2012-10-31, noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Revisionen
Kommunförvaltningen (FKLT, EASD)
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Dnr: 500-2011

§ 28 Förslag till förändring av reglementen för rådet för
funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer
respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete antas att gälla fr.o.m.
2013-04-01.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden, samhällsbyggnadsutskottet och vårdoch omsorgsutskottet uppdras att utse representanter till råden i enlighet med förändringarna
i reglementena.
3. Demokratiberedningen uppdras att se över reglementena inför nästa mandatperiod.

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

Sammanfattning av ärendet
Reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete behöver ses över som en konsekvens av den nya politiska
organisationen. Nya organ har ersatt vissa av de organ som idag utser representanter till råden.
Arbetsutskottet föreslog 2013-01-31 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Förslag till reviderade reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer
respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete antas att gälla fr.o.m. 2013-04-01.
2) Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden, samhällsbyggnadsutskottet och vård- och
omsorgsutskottet uppdras att utse representanter till råden i enlighet med förändringarna i
reglementena. 3) Demokratiberedningen uppdras att se över reglementena inför nästa
mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 32, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag
till reviderade reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete antas att gälla fr.o.m. 2013-04-01.
2) Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden, samhällsbyggnadsutskottet och vård- och
omsorgsutskottet uppdras att utse representanter till råden i enlighet med förändringarna i
reglementena. 3) Demokratiberedningen uppdras att se över reglementena inför nästa
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 32
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Arbetsutskottets protokoll 2013-01-21, § 10
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen och kommunfullmäktiges ordförande, daterad
2013-01-09
Förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Förslag till reglemente för rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. Förslag till reviderade reglementen för rådet för funktionshindrade och
pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete antas att gälla fr.o.m.
2013-04-01. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden, samhällsbyggnadsutskottet
och vård- och omsorgsutskottet uppdras att utse representanter till råden i enlighet med
förändringarna i reglementena. 3. Demokratiberedningen uppdras att se över reglementena inför
nästa mandatperiod.
Ingrid Ekström (SD): Kommunfullmäktige skall utse representanter till råden.
Birgitta Jönsson (S): Avslag på Ingrid Ekströms yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons och Ingrid Ekströms yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Demokratiberedningen
Arbetsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Vård- och omsorgsutskottet
Kommunförvaltningen (SHG, BSN, MAN, CAKK, KALN)

Justerare
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Dnr: 665-2012

§ 29 Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat förslag till närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med nämnder, styrelser,
beredningar och utskott, daterat 2013-01-21, antas att gälla från och med 2013-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya politiska organisationen behöver bestämmelserna uppdateras med
aktuella organ. Vid genomgången av bestämmelserna upptäcktes att närvarorätt inte har funnits
vid demokratiberedningen eller vid tillfälliga beredningar. Förslaget till de reviderade
bestämmelserna innehåller även dessa organ.
Arbetsutskottet föreslog 2013-01-21 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Reviderat förslag till närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med nämnder, styrelser,
beredningar och utskott, daterat 2013-01-21, antas att gälla från och med 2013-03-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 33, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Reviderat
förslag till närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden, förste och
andre vice ordföranden vid sammanträden med nämnder, styrelser, beredningar och utskott,
daterat 2013-01-21, antas att gälla från och med 2013-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 33
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-21, § 9
Förslag till närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden, förste och
andre vice ordföranden vid sammanträden med nämnder, styrelser, beredningar och utskott,
daterat 2013-01-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Reviderat förslag till närvarorätt för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med
nämnder, styrelser, beredningar och utskott, daterat 2013-01-21, antas att gälla från och med
2013-03-01.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen s presidium
Kommunförvaltningen (MAN, KALN)
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Dnr: 99-2013

§ 30 Motion, Förbättra kommunens barn- och ungdomspolitik
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en motion som rör kommunens barn- och ungdomspolitik.
I motionen föreslås att kommunen med utgångspunkt från KFUM:s ungdomskommunranking
tillsätter en grupp med representanter från alla partier i kommunfullmäktige – kanske en tillfällig
beredning – som kartlägger hela denna problematik och utarbetar en plan för en förbättrad
framtida barn- och ungdomspolitik.
Vid sammanträdet presenterar motionären motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsunderlag
Rolf Jonssons (MP) motion, inkommen 2013-01-25
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare
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Dnr: 151-2013

§ 31 Motion, Arbetskläder inom Vård och omsorg och barnomsorgen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion som rör arbetskläder inom
Vård och omsorg och barnomsorgen.
I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder behovet av arbetskläder för vård- och
omsorgspersonal samt barnomsorgspersonal. Kommunen föreslås även utreda
arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar för detta.
Vid sammanträdet presenterar motionären Eva Olofsson (C) motionen i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Agnetha Perssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, inkommen 2013-02-11
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-02-25

Dnr: 153-2013

§ 32 Fråga, Lärarnas arbetssituation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas
2.Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Björn Nordström (C) har lämnat en fråga ställd till ordförande i utbildningsutskottet.
Frågan rör lärarnas arbetssituation.

Beslutsunderlag
Björn Nordströms (C) fråga, inkommen 2013-02-11
Protokollet ska skickas till:
Björn Nordström (C)
Torbjörn Ekelund (FP)

Justerare
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Kommunfullmäktige
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Dnr: 154-2013

§ 33 Interpellation, Angående "Mörka stigen" i Billeberga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör upprustning av ”Mörka stigen” i Billeberga.
I ärendet yttrar sig Charlotte Wachtmeister (M), Aase Jönsson (KD), Björn Nordström (C) och
Jenny A Wenhammar (MP).

Beslutsunderlag
Svar från samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister (M)
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2013-02-11
Protokollet ska skickas till:
-
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Omröstningsbilaga 1), § 25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd

1
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
I Andersson, tjg ers för L Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
C-O Malmberg, tjg ers för O Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
S Andersson, tjg ers för G Bengtsson
Eva Rosqvist
Torsten Vigre
Bengt Jönsson, tjg ers för A Böndergaard

Johan Wigrup, tjg ers för A Persson
S Billquist Selberg, tjg ers för H Nilsson

Dennis Nilsson
Ann Pettersson
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
Björn Nordström
Krister Olsson
Rolf Jonsson
Aase Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
SUMMA

Justerare

S
M
C
SD
S
M
S
C
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SD
S
M
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C
S
SD
M
S
C
FP
S
M
S
C
V
M
S
MP
KD
C
S
M
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Ja
1
1

Nej
1
1
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1
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