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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 22.45.

Beslutande

Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M) ordf
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Bengt Jönsson (S)
Olof Röstin (M)
Lisa Svensson (MP), tjg ers för Lars Olsson (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf, samt ordf § 96
- (SD)
Torsten Vigre (M)
Leif Johansson (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Ida Andersson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Bedrija Halilovic (S)
Ann Pettersson (M)
Ulla Wallin (S)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Björn Nordström (C)
- (V)
Claes-Olof Malmberg (M), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD), §§ 92-100
Aase Jönsson (KD), §§ 101-112
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
- (-)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)

Ej tjänstgörande Annie Karlsson (S)
Elizabeth Hägg (M)
ersättare

Margareta Stenström (M)
J Håkan Andersson (C)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Marcus Zadenius (FP)
Patrik Wilhelmsson (KD), §§ 101-112
Karl-Erik Karlsson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Administrativ chef Michael Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 2/39

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Utses att justera Gunnar Bengtsson (S) och Ida Andersson (C)
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§§ 92 - 112

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Leif Hägg, §§ 92-95, 97-112

Gunnar Bengtsson, § 96

Justerare
Gunnar Bengtsson

Ida Andersson
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Dnr: -

§ 93 Parentation
Till minnet av den nyligen bortgångna ledamoten Axel Ebbe Nilsson höll ordförande Leif Hägg ett
kortare tal, varefter de närvarande hedrade honom med en tyst minut.
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Dnr: -

§ 94 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2014-05-22
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2014-06-02
Protokoll från välfärdsberedningen 2014-06-02
Protokoll från demokratiberedningen 2014-08-11.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 32-2014

§ 95 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län för att utse ny ledamot
efter Axel Ebbe Nilsson (-) som avlidit 2014-07-29.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Axel Ebbe Nilsson (-) avled 2014-07-29. Ny sammanräkning får därför förrättas.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK)
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Dnr: 79-2013, 722-2013

§ 96 Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 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 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.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Lisa Svensson (MP), Fredrik Jönsson (C), Ida
Andersson (C), Johan Wigrup (C), Rolf Jonsson (MP) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkande.
Patrik Wilhelmsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Icke deltagande i beslutet
Torbjörn Ekelund (FP), Hjördis Nilsson (FP) och Pernilla Ekelund (FP) deltar ej i beslutet.

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.
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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
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 101, 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 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 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.
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 85, följande beslut: Ärendet återremitteras till
demokratiberedningen med motiveringen ”Ändringar av den politiska organisationen under
löpande mandatperioden bör undvikas och därför bör en bredare majoritet eftersträvas i
beslutet.”
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Demokratiberedningen sammanträdde i ärendet 2014-08-11, § 28, och fattade följande beslut:
1. Ordförandens förslag till reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-08-11 antas
som demokratiberedningens eget. 2. Ordförandens förslag till yttrande angående
kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och
pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02
antas som demokratiberedningens eget. 3. Ordförandens förslag till reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog på samma sammanträde kommunfullmäktige följande:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 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 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.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 115, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 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 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.
Vid behandlingen av ärendet i fullmäktige tjänstgjorde Gunnar Bengtsson (S) som ordförande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 115
Demokratiberedningens protokoll, daterat 2014-08-11, § 28
Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
2014-08-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 101
Demokratiberedningens protokoll 2014-05-05, § 25
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Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
2014-05-05
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
Leif Hägg (M), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Olof Röstin (M) och Charlotte
Wachtmeister (M): 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m.
mandatperioden 2015-2018, daterad 2014-08-11 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 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), Rolf Jonsson (MP) och Lennart Pettersson (C): Bifall till förslaget enl
Centerpartiets remissförslag.
Patrik Wilhelmsson (KD): Bifall till förslaget enl Kristdemokraternas remissförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs (M) m fl, Christer Laurells m fl (C) och Patrik
Wilhelmssons (KD) yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Leif Häggs m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 709-2014

§ 97 Lönepolicy för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns.
2. Redaktionell förändring av punkt 1 i policyn godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har idag en lönepolicy som har gällt från 2005-11-11. Denna har nu
förvaltningen sett över efter synpunkter från chefer och medarbetare.
Med en lönepolicy visar kommunen hur kommunen ser på lönefrågorna och lönesättningen.
Lönepolicyn klargör hur lön ska användas för utveckling av verksamheten. Medarbetarna i
Svalövs kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga
resurser. Detta görs genom kommunens värdegrund ”Tillsammans för Svalövs kommun” och
med en lönesättning, som ska stimulera till delaktighet och goda arbetsprestationer. Lönen ska
vara individuell och differentierad och bygga på välkända kriterier. Lönepolitiken ska också
användas för att kommunen ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Lönepolitiken ska vara tydlig, och den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och
förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, facklig organisation och medarbetare.
Lönepolicyn innehåller mål samt ett antal strategier för att uppnå dessa mål. Lönepolicyn ska
antas politiskt. Kommunens ledningsgrupp utformar sen riktlinjer för hur policyn ska följas.
Riktlinjerna för lönesättning och löneöversyn i Svalövs kommun som kommunens ledningsgrupp
tagit fram finns med i underlaget som information.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-23, § 49, kommunstyrelsen föreslå kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 116, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns. 2. Redaktionell förändring av punkt 1 i
policyn godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 116
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-23, § 49
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-12
Förslag till lönepolicy för Svalövs kommun, daterad 2014-06-12
Riktlinjer för lönesättning och löneöversyn i Svalövs kommun, daterade 2014-06-12
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M),Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP): 1)
Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns. 2) Redaktionell förändring av punkt 1 i
policyn godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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Dnr: 910-2011

§ 98 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten noteras.
2. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det fortsatta arbetet ska
organiseras.
3. Välfärdsberedningens uppdrag, enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30, § 12, är
därmed avslutat.

Sammanfattning av ärendet
På välfärdsberedningens sammanträde 2014-05-12 § 19 beslutades att förslaget till
överenskommelsetext skulle gå ut på remiss till den idéburna sektorn, kommunförvaltningen och
kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges presidier. Remissinstanserna ombads ge
återkoppling på de principer och åtaganden som finns i överenskommelsen. Remissen
skickades ut i vecka 20 och sista svarsdag var den 28 maj. 10 stycken remissvar har inkommit.
Svaren och fortsatt process diskuteras på välfärdsberedningens sammanträde 2014-06-02 § 24.
I huvudsak finns det en positiv anda i remissvaren från de idéburna organisationerna, men
mycket fokus i svaren ligger på praktisk hjälp, informationsutbyte etc. En fråga som väcks är om
föreningarna har getts för kort tid att förstå grundtanken bakom arbetet, att alla behövs och att
samarbete ska ge ett mervärde.
Överenskommelsen Skåne som också har lämnat in ett remissvar menar att processen med att
ta fram ett överenskommelsedokument har gått för snabbt, vilket medför att förankringen hos
den idéburna sektorn kan bli lidande.
Ledningsgruppen skriver bl.a. i sitt svar att de anser att överenskommelsen bör följas upp av ett
politiskt organ.
Välfärdsberedningen fattade 2014-06-02, § 24, följande beslut: Förslaget till överenskommelse,
remissvaren samt tjänsteskrivelse överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 120, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Rapporten noteras. 2. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det
fortsatta arbetet ska organiseras. 3. Välfärdsberedningens uppdrag, enligt kommunfullmäktiges
beslut 2012-01-30, § 12, är därmed avslutat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 120
Välfärdsberedningens protokoll 2014-06-02, § 24

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Inkomna remissvar från kommunens ledningsgrupp, Naturskyddsföreningen i Svalöv,
Föreningen Skånela, Överenskommelsen Skåne, Föreningen Olivedal år 1880, SPF 235 Torp,
Billeberga Byalag, Lions Club Svalöv, LOBIS, Svalövortens Pensionärsförening SPF
Förslag till överenskommelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Patrik Wilhelmsson (KD), Claes Hallberg (S), Ingrid
Ekström (SD) och Ulla Walin (S): 1) Rapporten noteras. 2) Kommunstyrelsen uppdras att
återkomma med förslag till hur det fortsatta arbetet ska organiseras. 3) Välfärdsberedningens
uppdrag, enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30, § 12, är därmed avslutat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, AAFR, KALN, SERM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 553-2014

§ 99 Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar inom
utbildningsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tidigare
granskningar. De granskningar som är underlag för denna uppföljning är samverkan mellan
skolor samt granskning av barnomsorgsverksamhet inklusive fritidsverksamhet.
I den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna anser att kommunstyrelsen och
ansvariga tjänstemän under vissa punkter har tagit till sig av revisionens uppföljning och
granskningar de senaste åren, men att det fortfarande finns utvecklingsområden.
Kommunförvaltningen bemöter i sin skrivelse de kommentarer som revisionen framför.
Utbildningsutskottet fattade 2014-06-16, § 41, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att
göra en analys av kösystemet inom barnomsorgen och bl.a. belysa vad som är bäst för
medborgaren. Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2015.
Utbildningsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Utbildningsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-11, § 122, att kommunförvaltningens förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Revisionens ordförande Arne Nordqvist (C) redogjorde för ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 122
Utbildningsutskottets protokoll 2016-06-16, § 41
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-02
Revisionsrapport, inkommen 2014-04-17
Skrivelse från Svalövs kommuns revisorer, inkommen 2014-04-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Rolf Jonsson (MP):
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (FP) m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisorerna i Svalövs kommun
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 427-2008

§ 100 Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst – Projekt Skitlite
Kommunfullmäktiges beslut
1. Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med att implementera åtgärder för att nå de
regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie verksamhet, aktuell lagstiftning och god
ekonomisk hushållning.
2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga samverkanspartners
samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall. Arbetet pågår fram till
och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Sammanfattning av ärendet
Våren 2012 beslutade de nordvästskånska kommunerna att anta regionens 6 gemensamma
avfallsmål och ge projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst i uppdrag att föreslå hur målen skulle
nås. SkNv:s tre avfallsbolag har medverkat i genomförandet.
De beslutade målen är nåbara, men fortsatta studier krävs för att testa teorierna/insatserna på
en större grupp respondenter ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv.
Samarbetskommittén rekommenderar medlemskommunerna i sin ärendehantering föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt de två att-satserna ovan för att fullt
ut komma vidare i projektet. Rekommendationen redovisas i samarbetskommitténs protokoll
2/14 § 5 daterat 2014-03-10.
Förvaltningen föreslår i sin förslagsskrivelse daterad 2014-04-22 att Svalövs kommun ska
besluta enligt samarbetskommitténs rekommendationer.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-04-29, § 58, att återremittera ärendet till
förvaltningen för avstämning med LSR för ytterligare information. Ärendet skulle lyftas till
utskottets sammanträde den 21 maj.
Förvaltningen har stämt av beslutsförslagen med LSR som inte har någonting att invända mot
dessa.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-05-21, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med
att implementera åtgärder för att nå de regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie
verksamhet, aktuell lagstiftning och god ekonomisk hushållning.
2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga samverkanspartners
samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall. Arbetet pågår fram till
och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 123, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med att implementera åtgärder för att nå de
regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie verksamhet, aktuell lagstiftning och god
ekonomisk hushållning. 2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga
samverkanspartners samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall.
Arbetet pågår fram till och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 123
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 76
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-04-29, § 58
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2014-04-22
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2014-03-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 59

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1) Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med att
implementera åtgärder för att nå de regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie
verksamhet, aktuell lagstiftning och god ekonomisk hushållning. 2) Projektkoordinatorn uppdras
att fortsätta arbetet med att finna möjliga samverkanspartners samt extern finansiering till arbetet
med mål 1, halvera mängden avfall. Arbetet pågår fram till och med första halvåret 2015 då
eventuell ansökan kan ske.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG)
Samarbetskommittén Skåne Nordväst
Samarbetskommunerna i Skåne Nordväst

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 202-2007

§ 101 Detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34
(Blomområdet), Billeberga samhälle
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.

Sammanfattning av ärendet
Planen syftar i huvudsak till att pröva nybyggnation av småhus samt skola (förskola) och/eller
vård. Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11-18 § miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. En
separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2011-05-05--2011-06-10, plansamråd
2011-11-16—2011-12-14 och granskning (utställning) 2012-03-21--2012-04-18.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 111, att anta detaljplan för del av fastigheten
Billeberga 10:34. Beslutet överklagades av ägare till angränsande fastighet Billeberga 1:1.
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den antagna detaljplanen med motiveringen att
detaljplaneförslaget innebär att nya fastigheter förläggs alldeles intill klagandens jordbruksmark
utan mellanliggande skyddszon.
Den upphävda detaljplanen har omarbetats med bl.a. en utökad skyddszon inför ny utställning.
Ny granskning/utställning genomfördes 2013-10-30--2013-11-27.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ett redaktionellt förtydligande gjorts i det
särskilda utlåtandet från utställning nr 2 samt i planbeskrivningen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-06-18, § 86, följande beslut: Särskilt utlåtande
godkännes.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 124, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag
till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 124
Förvaltningens förslagsskrivelse, upprättad 2014-06-05, inkl. planhandlingar (planbeskrivning
med miljöbedömning och genomförande, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta,
checklista, särskilt utlåtande, dagvattenutredning, Länsstyrelsens i Skåne läns beslut).
Länsstyrelsens beslut om upphävande, inkommet 2012-10-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 111

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Aase
Jönsson (KD), Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson (C), Hjördis Nilsson
(FP), Birgitta Jönsson (S) och Rolf Jonsson (MP): Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34
(Blomområdet) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (VSK, ASB)
Beslut för kännedom skickas till: Eventuella nyinflyttade grannar
Efter antagande KF: Protokoll och anslagsbevis skickas till:
Senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännagetts på
kommunens anslagstavla skickas handlingar samt besvärshänvisning till:
De sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
Efter laga kraft:
Senast inom två veckor från det att planen vunnit laga kraft.
Plan- och illustrationskarta, planbeskrivning, fastighetsförteckning, m.m.:
Lantmäterimyndigheten, Box 505 90, 202 15 Malmö
Samtliga handlingar, inklusive anslagsbevis och kopia av besvärshänvisning till:
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 222-2011

§ 102 Ansökan om bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. BT Kemi, södra området
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad
bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter
kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att
justeringarna är mindre.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har på Naturvårdsverkets begäran tagit fram en uppdatering av den redan
inlämnade bidragsansökan för Etapp 2, som förskjutits ett år i tiden, samt en kompletterande
bidragsansökan för förlängningen av Etapp 1.
Projektledningen hade ett möte med Länsstyrelsen 2014-06-16 där Naturvårdsverket
medverkade på distans och där båda ansökningarna diskuterades. Naturvårdsverket hade en del
synpunkter där de önskade att texten utvecklas och detta behöver inarbetas till slutversionen.
Styrelsen föreslog 2014-06-18, § 44, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad
bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2) Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter
kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att justeringarna
är mindre. Vidare beslutade styrelsen i BT Kemi att notera informationen.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 125, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad
bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter
kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att justeringarna
är mindre.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 125
Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på
den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 2 (reviderad version)
Kompletterande ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f d BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 1
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2014-06-18, § 44
Utkast till kompletterad bidragsansökan, Etapp 1, daterad 2014-06-11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till
kompletterad bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne
län/Naturvårdsverket. 2) Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga
ansökan efter kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att
justeringarna är mindre.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, EVSD, KAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 1030-2013

§ 103 Motion, Hälsans stig
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Lisa Svensson (MP), Fredrik Jönsson (C), Ida
Andersson (C), Johan Wigrup (C), Rolf Jonsson (MP) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkande.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 106, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 88, att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 88
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 106
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Motionen anses besvarad.
Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson (C) och Rolf Jonsson (MP): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) och Christer Laurells (C) m fl
yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Charlotte Wachtmeisters förslag.
Nej-röst för Christer Laurells m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för bifall till Charlotte Wachtmeisters yrkande och 9 nej-röster för bifall till
Christer Laurells m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Charlotte Wachtmeisters
yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: 61-2014

§ 104 Motion, Angående textilåtervinning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C), Johan
Wigrup (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl
yrkande.
Lisa Svensson (MP) och Rolf Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 107, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 89, att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 89
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 107
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Krister Olsson (S): Motionen avslås.
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) m fl och Fredrik Jönssons (C)
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Ajournering 20.30 – 20.45

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: 166-2014

§ 105 Motion, Nya upphandlingsregler för livsmedel m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Fredrik
Jönsson (C), Ida Andersson (C), Johan Wigrup (C), Patrik Wilhelmsson (KD) och Eva Olofsson
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida Anderssons yrkande.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 108, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 90, att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 90
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 108
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Motionen avslås.
Ida Andersson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) och Ida Anderssons (C)
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG, IATE inkl motionen)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 168-2014

§ 106 Motion, Framtida användning av nuvarande idrottshallen i
Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C), Johan
Wigrup (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Petterssons
m fl yrkande.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 109, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 91, att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 91
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 109
Utbildningsutskottets protokoll 2014-05-05, § 35
Svar från utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterat 2014-04-25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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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 Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S): Motionen avslås med hänvisning till svar från
utbildningsutskottet.
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C): Bifall till motionen.
I ärendet yttrade sig vidare Gunnar Bengtsson (S), Hjördis Nilsson (FP), Ulla Wallin (S) och
Christer Laurell (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (FP) m fl och Lennart Petterssons (C) m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Sida
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Dnr: 1264-2013

§ 107 Motion, Angående vård i livets slutskede
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till yttrandet från vård- och
omsorgsutskottet.
2. Motionens andra att-sats avslås.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har 2013-12-02 lämnat in en motion som rör vård i livets slutskede.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda ett
införande i vår kommun av ett system för vård i livets slutskede i likhet med VILA i Kävlinge, dels
att inriktningen ska vara att verksamheten kommer igång 2015-01-01.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till vård- och omsorgsutskottet för yttrande.
För att få en bild av vad VILA är har kommunförvaltningen varit på ett studiebesök på VILA
enheten i Kävlinge. VILA står för: Vård efter sitt behov, Ingen smärta, Lugn och värdighet,
Ansvarskännande och kunnig personal.
I Svalövs kommun finns inga speciella korttidsplatser för palliativ vård, men finns behov så
erbjuder vi det. Närstående kan erbjudas övernattning. Biståndsbeslut krävs för plats på
korttiden. I Svalövs kommun finns en kompetensgrupp i Palliativ vård. Gruppen består av
sjuksköterskor, arbetsterapeut och undersköterskor från hemvården och särskilda boende.
Väljer vårdtagaren att stanna kvar i sin bostad i livets slutskede är det ordinarie team och
undersköterskan i hemvården som ansvarar för omvårdnaden. Närstående har stor betydelse i
det palliativa omvårdnadsarbetet och ges alltid möjlighet till medverkan.
Då Kävlinge kommun har en befolkningsmängd på ca 33 000 invånare och Svalövs kommun har
ca 13 300 invånare, ser kommunförvaltningen ingen möjlighet att ha en VILA-avdelning här.
Däremot kan förvaltningen ta flera goda idéer från Kävlinge för att fortsätta att utveckla vårt
arbete med palliativ vård i kommunen. Detta genom att:
 Fortsätta arbeta med att det är ordinarie team som finns runt vårdtagaren när det blir
palliativ omvårdnad. Vårdtagaren får ha kvar känd personal.
 Möblera två rum på vår korttidsenhet på Ängslyckan som kan avskiljas från avdelningen.
Dessa rum ska erbjudas när behov av palliativ vård krävs.
 Öka kunskapsspridningen från kompetensgruppen ” Palliativ vård”. Palliativa ombud på
varje avdelning inom särskilt boende och hemvård, som har till uppgift att sprida,
diskutera och informera om gruppens arbete. Stötta sina kollegor vid vård i livets
slutskede.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige




Sammanträdesprotokoll
2014-08-25

Sida
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Koppla präst eller diakon till teamet, för att vara behjälpliga med utbildning av personal, i
samtal kring sorg, kris och vård i livets slut.
Ha en läkare med specialområde och intresse för palliativ vård som kan knytas till
teamen och palliativa kompetensgruppen.

Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-06-18, § 31, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionens första att-sats anses besvarad med
hänvisning till yttrandet från vård- och omsorgsutskottet. 2) Motionens andra att-sats avslås.
Utskottet fattade vidare följande beslut: Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09,
antas som vård- och omsorgsutskottets eget.
Kommunstyrelsen förslog 2014-08-11, § 128, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till yttrandet från vård- och
omsorgsutskottet. 2. Motionens andra att-sats avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 128
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-06-18, § 31
Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09
Remittering av motion, daterad 2013-12-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-16, § 155
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S) och Aase Jönsson (KD): 1) Motionens första att-sats anses besvarad med
hänvisning till yttrandet från vård- och omsorgsutskottet. 2) Motionens andra att-sats avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons (S) m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 752-2014

§ 108 Motion, Utredning av kostnaden för kommunens avtal med
Migrationsverket och övriga kommunboenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion som rör utredning av kostnaden för kommunens
avtal med Migrationsverket och övriga kommunboenden.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
utredning för att räkna ut vad kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket varit samt
kostnader för de kringliggande boendena i kommunen.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären Anders Nilsson (SD)
motionen.

Beslutsunderlag
Anders Nilssons (SD) motion, inkommen 2014-06-18
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 753-2014

§ 109 Motion, Policy för avtalshanteringen med Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion som rör avtalshanteringen med Migrationsverket.
I motionen föreslås att Svalövs kommun ska införa en policy där samtliga beslut som rör
kommunens överenskommelser med Migrationsverket ska gå via fullmäktige för att öka
trovärdigheten gentemot medborgarna.

Beslutsunderlag
Anders Nilssons (SD) motion, inkommen 2014-06-18
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 754-2014

§ 110 Motion, Angående gällande avtal avtal med Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion som rör gällande avtal med Migrationsverket.
I motionen föreslås att uppsägning omgående ska göras av de gällande avtal som finns med
Migrationsverket idag.

Beslutsunderlag
Anders Nilssons (SD) motion, inkommen 2014-06-18
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 929-2014

§ 111 Motion, Undantag för bygglov vid anläggning av solceller och
solfångare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion som rör undantag för
bygglov vid anläggning av solceller och solfångare.
I motionen föreslås dels att Svalövs kommun undersöker möjligheterna att underlätta vid
anläggning av solceller och solfångare, dels att Svalövs kommun uttalar en generös och positiv
syn på anläggning av solceller och solfångare.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären Lennart Pettersson
(C) motionen.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Fredrik Jönssons (C) motion, inkommen 2014-08-11.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Dnr: 930-2014

§ 112 Interpellation, Angående försummat underhåll av torget i
Tågarp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Charlotte Wachtmeister (M), angående försummat underhåll av torget i Tågarp.
I ärendet yttrade sig Charlotte Wachtmeister (M) och Aase Jönsson (KD).

Beslutsunderlag
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2014-08-11.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeisters svar, inkommet 2014-08-22
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-08-25
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Omröstningsbilaga 1, § 103, Motion, Hälsans stig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Bengt Jönsson
Olof Röstin
L Svensson, tjg ers för Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Torsten Vigre
L Johansson, tjg ers för Ann Böndergaard
Ida Andersson
Hjördis Nilsson
Bedrija Halilovic
Ann Pettersson
Ulla Wallin
J Wigrup, tjg ers för Björn Nordström
C-O Malmberg, tjg ers för Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson
Aase Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
SUMMA

Justerare

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

Ja
1
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
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Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

