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Dnr: -

§ 25 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2014-02-06
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2014-02-10
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2014-02-17
Protokoll från demokratiberedningen 2014-03-03

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

§ 26 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ledamot i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Stefan Andersson (S)
bordlägges.
2. Valet av ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Stefan Andersson (S)
bordlägges.
3. Valet av ersättare i valnämnden efter Stefan Andersson (S) bordlägges.
4. Valet av ersättare i välfärdsberedningen efter Annie Karlsson (S) bordlägges.
5. Till revisor i kommunens revision efter Diana Davalon (SD) utses Sven-Åke Paulsson (SD).
6. Avsägelserna från Anna Wolf (FP) och Anna Gardelin (MP) godkänns.
7. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Anna Wolf (FP) utses
Birgitta Zadenius (FP).
8. Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län om sammanräkning
för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Gardelin (MP).
9. Till vigselförrättare nomineras till Länsstyrelsen i Skåne län för tiden fram t o m 2014-12-31
Kjerstin Sörngård Thulin.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 15, att bordlägga valet av ledamot i bygg-, trafikoch räddningsnämnden, valet av ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och valet
av ersättare i valnämnden efter Stefan Andersson (S), valet av ersättare i välfärdsberedningen
efter Annie Karlsson (S) samt valet av revisor för kommunens revision efter Diana Davalon (SD).
Anna Wolf (FP) har i skrivelse daterad 2014-03-11 avsagt sig sitt politiska uppdrag i kommunen,
det vill säga som ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen fr o m den 1 april 2014.
Anna Gardelin (MP) har i skrivelse inkommen 2014-03-17 avsagt sig sitt politiska uppdrag i
kommunen, det vill säga som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Gardelin (MP), inkommen 2014-03-17
Avsägelse från Anna Wolf (FP), daterad 2014-03-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, § 15
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK,, BRG)
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Dnr: 910-2011

§ 27 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten noteras.
2. Välfärdsberedningen uppdras att återkomma senast 2014-08-01 med förslag till
överenskommelsetext.

Sammanfattning av ärendet
2011 lämnade Lennart Pettersson (C) in en motion avseende Överenskommelse mellan Svalövs
kommun och den idéburna sektorn. I motionen föreslogs att Svalövs kommun skulle ta initiativet
till att teckna en överenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn som är verksam
i kommunen.
Den 30 januari 2012, § 12, fattade kommunfullmäktige beslut att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs
kommun i enlighet med skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2011-12-01.
Beredningen arbetade med ärendet under 2012 och tog fram en delrapport. Kommunfullmäktige
beslutade 2013-03-25, § 38, att anta rapporten och ge välfärdsberedningen i uppdrag att
fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.
Beredningens arbete har fortsatt under 2013, bland annat har man genomfört dialoger med den
idéburna sektorn. Beredningens arbete presenteras i en slutrapport.
Välfärdsberedningen föreslog 2014-02-17, § 7, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Välfärdsberedningen ges i uppdrag att formulera ett förslag till
överenskommelsetext.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 38, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Välfärdsberedningen ges i uppdrag att formulera ett förslag till överenskommelsetext.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av välfärdsberedningens Claes Hallberg (S) och Patrik
Wilhelmsson (KD).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 38
Slutrapport, daterad 2014-02-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-05
Välfärdsberedningens protokoll 2014-02-17, § 7
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 38
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 45
Arbetsutskottets protokoll, 2013-02-18, § 18
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Välfärdsberedningens protokoll 2013-01-07, § 4
Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun, daterad 2012-12-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Hallberg (S), Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) Rapporten noteras.
2) Välfärdsberedningen uppdras att återkomma senast 2014-08-01 med förslag till
överenskommelsetext.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (SERN, AFFR, KALN)
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Dnr: 113-2014

§ 28 Avgift borgerlig vigsel
Kommunfullmäktiges beslut
1. Borgerlig vigsel är fortsatt kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs
kommun.
2. En avgift på 500 kronor införs för par där båda är folkbokförda utanför Svalövs kommun.
3. Den nya avgiften ska börja gälla 1 januari 2015.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells
m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Den som vill gifta sig borgerligt kan vända sig till någon av Svalövs kommuns vigselförrättare.
Vigseln är idag kostnadsfri oavsett om man är folkbokförd i Svalövs kommun eller ej.
Bland närliggande kommuner tar Helsingborgs stad, Landskrona stad och Lunds kommun ut
avgifter i samband med en borgerlig vigsel. Avgiften varierar beroende på om paret är
folkbokförda i kommunen eller ej.
Helsingborgs stad och Landskrona stad tar ut en avgift på 500 kronor om en eller båda är
folkbokförda i kommunen, om båda bor i en annan kommun är avgiften 1 000 kronor. I Lund är
vigseln kostnadsfri om en eller båda av de blivande makarna är folkbokförda i Lunds kommun,
om ingen bor i kommunen tas det ut en avgift på 1 000 kronor.
Antalet borgerliga vigslar har ökat i Svalövs kommun under de senaste åren. 2007 gifte sig
19 par borgerligt i Svalövs kommun, 2012 valde 36 par att gifta sig borgerligt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att en avgift på 500 kronor införs för par där båda är
folkbokförda utanför Svalövs kommun för att täcka de kostnader som vigseln medför. Borgerlig
vigsel föreslås fortsatt vara kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-02-24, § 17, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Borgerlig vigsel är fortsatt kostnadsfri för par där en
eller båda är folkbokförda i Svalövs kommun. En avgift på 500 kronor införs för par där båda är
folkbokförda utanför Svalövs kommun. Den nya avgiften ska börja gälla 1 januari 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 32, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Borgerlig
vigsel är fortsatt kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs kommun. En avgift
på 500 kronor införs för par där båda är folkbokförda utanför Svalövs kommun. Den nya avgiften
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ska börja gälla 1 januari 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-24, § 17
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2014-01-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Ingrid Ekström (SD), Charlotte Wachtmeister (M)
och Claes Hallberg (S): 1) Borgerlig vigsel är fortsatt kostnadsfri för par där en eller båda är
folkbokförda i Svalövs kommun. 2) En avgift på 500 kronor införs för par där båda är folkbokförda
utanför Svalövs kommun. 3) Den nya avgiften ska börja gälla 1 januari 2015.
Christer Laurell (C) och Lennart Pettersson (C): Borgerliga vigslar skall även fortsättningsvis vara
kostnadsfria.
Torbjörn Ekelund (FP), Claes Hallberg (S) och Birgitta Jönsson (S): Avslag på Christer Laurells
yrkande.
I ärendet yttrar sig vidare Fredrik Jönsson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Christer Laurells m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK, MAP, JBN)
Samtliga vigselförrättare
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Dnr: 1257-2013

§ 29 Ersättning till röstmottagare i vallokal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommuns författningssamling - Ersättningar till förtroendevalda 2014 - revideras
enligt följande: Ersättning till röstmottagare ska vara 231 kr per timme.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 november 2012 fastställt att ersättning till röstmottagare m.fl.
efter indexuppräkning för valåret 2014 gäller följande:
• Fast ersättning för ordförande och vice ordförande i vallokal med 3 458 kr.
• Ersättningen för röstmottagare är 288 kr/tim.
Inför valet 2010 ändrades regelverket för arvodering av röstmottagare. Tidigare hade
arvoderingen delats upp på halv- och heldagsarvode. Gränsen mellan helt och halvt arvode gick
vid 4 timmars tjänstgöring. Konsekvensen av detta upplevdes stundtals besvärande då en
röstmottagare som tjänstgjort t.ex. 5 timmar fick en betydande högre timersättning än den som
tjänstgjort 8 timmar. För att få ett mer "rättvist" ersättningssystem så beslutades att ersättningen
för röstmottagare i vallokal skulle ske per timme. Dessutom fanns önskemål om att kalla in
ersättare som inte tidigare tjänstgjort för att hjälpa till ett par timmar med rösträkning efter det att
vallokalen stängts utan att för den skull behöva betala ut ett halvdagsarvode.
För att få fram ett timpris delades heldagsarvodet med 8. Normalt arbetar man i två lag som
turas om under valdagen. Öppettiden för RKL-val är 12 timmar och EP-val 13 timmar. Det
innebär att ett lag (4 personer) tjänstgör 6-6,5 timmar som röstmottagare och de återstående
2 timmarna avser sedan rösträkning. Erfarenheterna visar dock på att det inte är ovanligt med en
tjänstgöring på mer än 8 timmar för en röstmottagare under valdagen då rösträkningen i vissa
fall kan pågå till midnatt.
Konsekvensen av de nya arvodesbestämmelserna uppenbarades under valet 2010.
Valnämnden beskriver det som ett "tankefel" då man inte satte en övre gräns för hur många
timmar som skulle arvoderas. Detta föranledde valnämnden att den 27 november 2013 föreslå
kommunfullmäktige att justera regelverket så att den totala ersättningen för röstmottagare i
vallokal maximerades till 8 timmar.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till demokratiberedningen 2014-02-10.
Demokratiberedningen fattade 2014-03-03, § 8, följande beslut: Demokratiberedningen antar
ordförandens förslag som sitt eget.
Demokratiberedningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
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följande beslut: Svalöv kommuns författningssamling - Ersättningar till förtroendevalda 2014 revideras enligt följande: Ersättning till röstmottagare ska vara 231 kr per timme.
Det noteras att den aktuella timersättningen gäller för röstmottagares tjänstgöring under
valdagen. För tjänstgöring under övrig tid utgår annan ersättning.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 33, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs
kommuns författningssamling - Ersättningar till förtroendevalda 2014 - revideras enligt följande:
Ersättning till röstmottagare ska vara 231 kr per timme.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 33
Demokratiberedningens protokoll 2014-03-03, § 8
Skrivelse från demokratiberedningens ordförande, daterad 2014-02-27
Skrivelse till demokratiberedningen från valnämndens ordförande och vice ordförande, daterad
2014-02-20
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 25
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 6
Valnämndens protokoll 2013-11-27, § 4
Förslagsskrivelse från valnämndens ordförande och vice ordförande, daterad 2013-11-11
Ersättning till förtroendevalda 2014, kommunfullmäktige 2012-11-19, § 144

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Svalövs kommuns författningssamling - Ersättningar till förtroendevalda
2014 - revideras enligt följande: Ersättning till röstmottagare ska vara 231 kr per timme.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (BRG, CAKK, MAN, KALN)
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Dnr: 1320-2013

§ 30 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga antas.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Lars Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Ida
Andersson (C), Björn Nordström (C), Rolf Jonsson (MP), Aase Jönsson (KD) och Eva Olofsson
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Petterssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till
bestämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller
senare.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade, 2014-01-20, § 6, att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att ta fram en lokal anpassning av bestämmelserna. Förvaltningen föreslår att SKL:s
förslag antas.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för
förtroendevalda som avgår 2014-12-13 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL.
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-02-24, § 16, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 34, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga antas.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-24, § 16
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2014-01-20 § 6
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) - 201310-20
Cirkulär 13:75 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C),
Aase Jönsson (KD) och Rolf Jonsson (MP): Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga antas.
Lennart Pettersson (C), Aase Jönsson (KD) och Rolf Jonsson (MP): Ändringsförslag: § 4: För
varje år i uppdraget, utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst 2 år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 50 % under
perioden, dock minst 35 % av inkomstbeloppet. Stödet beräknas på den förtroendevaldes
årsarvode året före avgångstidpunkten. Stödet ska samordnas med förvärvsinkomster från
periodens början.
Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S): Avslag på Lennart Petterssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl ändringsförslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande.
Nej-röst bifall till Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande .

Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för avslag och 9 nej-röster för bifall till Lennart Petterssons m fl
ändringsyrkande, beslutar kommunfullmäktige avslå det. Se omröstningsbilaga 1).
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, ASD, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 24-2014

§ 31 Reviderade sammanträdestider för 2014 med anledning av
tidigarelagd mandatperiod för ledamöter och ersättare i fullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 3 november utgår och ersätts av ett
konstituerande sammanträde den 15 oktober, kl. 18.30.
2. Kommunstyrelsens extra sammanträde den 3 november utgår och ersätts av ett
konstituerande sammanträde den 15 oktober, efter kommunfullmäktiges sammanträde.
3. Innevarande mandatperiod för kommunfullmäktige och dess beredningar samt
kommunstyrelsen med utskott förkortas och avslutas den 14 oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
Förändringen i 5 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) från och med den 1 februari 2014 innebär
att mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds den 15 oktober i stället för
den 1 november valåret. Förändringen innebär samtidigt att mandatperioden för de ledamöter
som valdes in genom 2010 års val förkortas från den 31 oktober till den 14 oktober 2014.
Enligt huvudregeln inleder nämnder och styrelser den nya mandatperioden den 1 januari året
efter de kommunala valen (6 kap. 12 § kommunallagen, KL). Ledamöter och ersättare i styrelsen
väljs för fyra år räknat från och med detta datum. Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens
mandattid ska räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde
då val till styrelse förrättas nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid
fullmäktiges första sammanträde (6 kap. 12 § KL).
Demokratiberedningen beslutade 2014-02-03, § 3, att kommunförvaltningen uppdras att ta fram
ett förslag till reviderade sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med
anledning av tidigarelagd mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 132, om sammanträdestider för 2014, med ett
extra sammanträde den 3 november.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14, § 162, om sammanträdestider för 2014, med ett extra
sammanträde den 3 november.
Demokratiberedningen föreslog 2014-03-03, § 13, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 3 november utgår och ersätts
av ett konstituerande sammanträde den 15 oktober, kl. 18.30. Kommunstyrelsens extra
sammanträde den 3 november utgår och ersätts av ett konstituerande sammanträde den
15 oktober, efter kommunfullmäktiges sammanträde. Innevarande mandatperiod för
kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen med utskott förkortas och
avslutas den 14 oktober 2014.
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 35, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 3 november utgår och ersätts av ett
konstituerande sammanträde den 15 oktober, kl. 18.30. Kommunstyrelsens extra sammanträde
den 3 november utgår och ersätts av ett konstituerande sammanträde den 15 oktober, efter
kommunfullmäktiges sammanträde. Innevarande mandatperiod för kommunfullmäktige och dess
beredningar samt kommunstyrelsen med utskott förkortas och avslutas den 14 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 35
Demokratiberedningens protokoll 2014-03-03, § 13
Demokratiberedningens protokoll 2014-02-03, § 3
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-18, § 132
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 162

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 3 november utgår och
ersätts av ett konstituerande sammanträde den 15 oktober, kl. 18.30. 2) Kommunstyrelsens
extra sammanträde den 3 november utgår och ersätts av ett konstituerande sammanträde den
15 oktober, efter kommunfullmäktiges sammanträde. 3) Innevarande mandatperiod för
kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen med utskott förkortas och
avslutas den 14 oktober 2014.

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 377-2010

§ 32 Näringslivsstrategi för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad näringslivsstrategi daterad 2014-03-05 antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 19, att 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.
En omarbetning har skett av den ursprungliga näringslivsstrategin. En del av de synpunkter som
framförts har beaktats i den reviderade versionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-02-24, § 15, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 36, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Reviderad näringslivsstrategi daterad 2014-03-05 antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 36
Reviderat förslag till näringslivsstrategi, daterad 2014-03-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-24, § 15
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-13
Förslag till näringslivsstrategi, daterad 2014-02-13
Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-02-25, § 19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M): Reviderad näringslivsstrategi daterad 2014-03-05
antas.

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

Protokollsanteckning
Christer Laurell (C): "Centerpartiet har lämnat in ett remissvar på förslaget till

Justerare
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Kommunfullmäktige
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2014-03-31
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näringslivsstrategi. Några få av våra inspel har beaktats i det slutliga förslaget men det mesta
har inte tagits med. Vi saknar en mer konkret inriktning av näringslivet i kommunen och anser
att strategin till största delen speglar kontakterna mellan kommunen och företagen. Det finns
inte heller några tankar på vilka branscher som kan utvecklas och inte heller vilka
verksamheter som vi skulle vilja ha i vår kommun. I våra ögon är förslaget otillräckligt. Vi ser
dock som angeläget att det finns en strategi och avstår därför ifrån att lägga ett eget yrkande,
utan återkommer vid senare tillfälle med förbättringsförslag."
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PLWG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 369-2013

§ 33 Uppföljning av överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 80, att fastställa förslag till överenskommelse
mellan polis och kommun 2013.
Överenskommelsen har innehållit fem åtgärdsområden – trafiksäkerhet, missbruksproblematik,
skadegörelse, brottsoffer samt tryggare samhälle. Förvaltningen har utvärderat de insatser som
har gjorts på de olika områdena. Måluppfyllelsen har varit god. Åtgärderna är utförda, men vad
resultatet blivit är inte lika enkelt att beskriva för samtliga åtgärder. Trygghetsvandringarna är ett
exempel på detta där det konkreta resultatet inte märkts omedelbart, men där insatser som görs
senare förhoppningsvis skapar ett tryggare samhälle.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 42, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 42
Rådets för folkhälso- och brottsförebyggande arbete protokoll 2014-02-10, § 4
Uppföljning av överenskommelse kommun-polis 2013, daterad 2014-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande åtgärder
Polisen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 212-2014

§ 34 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs
kommun om åtgärdsplan för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och
åtgärdsplan för 2014 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till överenskommelse mellan Svalövs kommun och polisen beskriver övergripande
styrning, struktur och samsyn på samverkan. Det beskriver även samverkansområden, hur
informationsutbyte ska ske och hur uppföljning och utvädring av samarbetet ska gå tillväga.
Under förra året har bemanningen på polisstationen i Svalöv varit reducerad och det förefaller
som om att det kommer att bli så även under 2014. Detta medför att ambitionsnivån från polisens
sida fått sänkas för de åtgärder som ingår i överenskommelsen jämfört med tidigare år.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 43, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget
till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och åtgärdsplan för 2014
fastställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 43
Rådets för folkhälso- och brottsförebyggande arbete protokoll 2014-02-10, § 5
Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs Kommun om åtgärdsplan för 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C) och Torbjörn Ekelund (FP): Förslaget till
överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och åtgärdsplan för 2014
fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande åtgärder
Polisen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 370-2013

§ 35 Uppföljning av Folkhälsoplan för Svalövs kommun år 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utvärderingen av folkhälsoplanen för 2013 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 82, att förslaget till Folkhälsoplan för 2013
fastställs.
Folkhälsoplanen är ett instrument för att ta till vara de hälsofrämjande åtgärder som finns i
samhället. Med utgångspunkt från de nationella målen har Svalövs kommun, tillsammans med
samverkansparterna Försäkringskassan, Vårdcentralen, Polisen och Företagshälsan, plockat ut
några områden som man arbetade med 2013. Syftet var att:
• skapa hälsosamma uppväxtvillkor för barn och unga
• skapa bra förutsättningar för ungdomars inträde i vuxenlivet
• skapa ett hälsosamt och jämställt vuxenliv, arbete och ålderdom
• minska bruk av droger
• ökad hälsa ur ett genusperspektiv
• förebygga våld i nära relationer.
Prioriterade aktiviteter skulle göras inom följande områdena:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Hälsa i arbetsliv, förskola, skola och äldrevård
• Fysisk aktivitet
• Matvanor och livsmedel
• Minskat bruk av tobak (rökning och snusning) och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
Kommunförvaltningen har följt upp de insatser som gjordes 2013.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 44, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utvärderingen av folkhälsoplanen för 2013 godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 44
Rådets för folkhälso- och brottsförebyggande arbete protokoll 2014-02-10, § 6
Uppföljning av Folkhälsoplan för Svalövs kommun år 2013, daterad 2014-02-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-05-27, § 82

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Utvärderingen av folkhälsoplanen för 2013 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 1272-2013

§ 36 Folkhälsoplan 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till folkhälsoplan 2014 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
God hälsa på lika villkor för alla kommuninvånare och anställda i Svalövs kommun är syftet med
folkhälsoarbetet. En folkhälsoplan är ett instrument för att ta till vara de hälsofrämjande åtgärder
som finns i samhället. Med utgångspunkt från de nationella målen har Svalövs kommun,
tillsammans med samverkansparterna Försäkringskassan, Vårdcentralen, Polisen och
Företagshälsan, plockat ut några områden som det ska arbetas mer med 2014. Genom
insatserna är avsikten att bidra till att:
• skapa hälsosamma uppväxtvillkor för barn och unga
• skapa bra förutsättningar för ungdomars inträde i vuxenlivet
• skapa ett hälsosamt och jämställt vuxenliv, arbete och ålderdom
• minska bruk av droger
• ökad hälsa ur ett genusperspektiv
• förebygga våld i nära relationer
Prioriterade aktiviteter ska göras inom områdena:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Hälsa i arbetsliv, förskola, skola och äldrevård
• Fysisk aktivitet
• Matvanor och livsmedel
• Minskat bruk av tobak (rökning och snusning) och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 45, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag
till folkhälsoplan 2014 fastställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 45
Rådets för folkhälso- och brottsförebyggande arbete protokoll 2014-02-10, § 7
Förslag till folkhälsoplan 2014, daterad 2014-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Förslag till folkhälsoplan 2014 fastställs.
I ärendet yttrade sig vidare Ingrid Ekström (SD).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BSN)
Alla organ med ansvarspunkter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-03-31
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Dnr: 553-2013

§ 37 Motion, Förslag om krav på motprestation efter förmåga för den
som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Reservation
Aase Jönsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion som rör förslag om krav på motprestation efter
förmåga för den som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför.
I motionen föreslås kommunfullmäktige ge socialnämnden i uppdrag att inventera möjliga
motprestationer, formerna för hur dessa ska genomföras och i övrigt ta fram nödvändigt
beslutsunderlag. Detta ska redovisas till kommunfullmäktige i så god tid att en ändring av
handläggningen av ekonomiskt bistånd enligt ovan kan ske fr. o m. 2014-01-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 88, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden fattade 2014-02-25, § 13, följande beslut: Förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-17, § 46, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 46
Socialnämndens protokoll 2014-02-25, § 13
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-17
Remittering av motion, daterad 2013-05-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-05-27, § 88
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S) och Birgitta Jönsson (S): Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet
från socialnämnden.
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Aase Jönsson (KD): Motionen ska anses bifallen.
Birgitta Jönsson (S): Avslag på Aase Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl och Aase Jönssons yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar Krister Olssons m f l yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SERM, BTTG, SHG, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Omröstningsbilaga 1), § 30 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström

S
M
C
SD
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C
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SD
Bengt Jönsson
S
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Lars Olsson
MP
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
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S
SD
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Ida Andersson
C
Hjördis Nilsson
FP
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S
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M
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S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
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Rolf Jonsson
MP
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C
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M
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FP
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