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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, 2015-10-12, kl. 13.30 – 16.25
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Olof Röstin (M), tjg ordförande
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Linda Lindberg (SD)
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Håkan Andersson (C)
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Linn Alenius Wallin (FI), tjg ers för Charlotta Eldh (MP), §§ 186 - 187

Ej tjänstgörande Marie Irbladh (C)
Stefan Pettersson (M), §§ 177 - 187
ersättare

Ingrid Ekström (SD)
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Lennart Pettersson (C)
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Agneta Lenander (V)
Sara Billquist Selberg (FP)
Linn Alenius Wallin (FI), §§ 175 - 185

Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson
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VD Robert Johansen, AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, §§
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Gunnar Bengtsson, ordf AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, §§
175 – 176 a) - b), f)
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VD Jonny Meerwald, LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB, §§ 176 c)
– e) och 185
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Dnr: -

§ 176 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) VD Robert Johansen AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler presenterar sig.
b) Rebecca Blixt, Feelgood, informerar om Företagshälsovårdens hälsofrämjande arbete i
kommunen.
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per 2015-07-31 (Dnr 4662015).
d) Socialchef Susanne Rosenström informerar om processen kring framtagande av förslag
gällande nytt hälso- och sjukvårdsavtal (Dnr 819-2014).
e) Administrativ chef Michael Andersson informerar om dom i mål ang skadestånd vid
handläggning av bygglov för vindkraft (Dnr 881-2012).
f) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om krisledningsnämndens beslut om nytt boende på
Persbo 2015-10-09.

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

§ 177 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera protokollen på
kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet 2015-09-21
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-22
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder 2015-09-02
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsLokaler 2015-09-02
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2015-08-25

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 178 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: 1109-2015

§ 179 Sammanträdestider 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2016 följande dagar (kl. 13.30): 11 januari, 15 februari,
7 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni (tisdag), 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och
5 december.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2016 följande dagar (kl. 18.30): 25 januari, 29 februari, 21
mars, 25 april (bokslut samt kompletteringsbudget), 30 maj (budget och skattesats), 20 juni, 29
augusti, 26 september, 31 oktober (delårsbokslut), 28 november och 19 december.
2. Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare,
samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska
Dagbladet och Lokaltidningen samt på kommunens webbplats.
3. I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2016 och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2016.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten till att flytta, ställa in
eller kalla till extra fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2015-09-21, § 80, följande beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder 2016 följande dagar (kl.13.30): 1 februari, 22 februari, 29 mars (tisdag), 2 maj, 23
maj, 1 augusti, 29 augusti, 3 oktober, 31 oktober och 21 november.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-21, § 80

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): Kommunstyrelsen sammanträder 2016 följande dagar
(kl. 13.30): 11 januari, 15 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni (tisdag), 15 augusti, 12
september, 17 oktober, 14 november och 5 december.
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Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunfullmäktige sammanträder 2016 följande dagar (kl. 18.30): 25 januari, 29 februari, 21
mars, 25 april (bokslut samt kompletteringsbudget), 30 maj (budget och skattesats), 20 juni, 29
augusti, 26 september, 31 oktober (delårsbokslut), 28 november och 19 december. 2)
Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare,
samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska
Dagbladet och Lokaltidningen samt på kommunens webbplats. 3) I annonsen om fullmäktiges
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

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

Protokollet ska skickas till
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, BRG, HAHZ, JAON)
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Dnr: 8-2015

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut för perioden 2015-01-01 – 08-31.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2015, Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Anneli Perssons (S) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att vidta åtgärder för att hålla givna budgetar, eller där så inte är möjligt i
det korta perspektivet, minska underskottet. 2) Kommunfullmäktiges beslut § 156, 2015-09-28,
kring Uppföljning per 2015-06-30 korrigeras: Vård- och omsorgsverksamheten tillförs riktat nytt
statsbidrag med 1 275 tkr och 2016 med 2 550 tkr. Kommunala medel via anslag förändras inte.
3) Visare 16) i kommunens målmodell: Målvärdet för 2015 ändras från 5,5 till 5,9 barn per
årsarbetare i förskolan. 4) Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med
årsredovisningen. 5) Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2015-01-01—2015-08-31 fastställs.
Fredrik Jönsson (C): Bifall till punkterna 1), 4) och 5). I övrigt avstående från deltagande i
beslutet.
Charlotta Eldh (MP): Bifall till punkterna 1), 2), 4) och 5).
Linda Lindberg (SD): Bifall till punkterna 1), 2), 4) och 5). Avslag på punkt 3).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, punkt 3) och Linda Lindbergs
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins yrkande, punkt 3).
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Olof Röstins m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Olof Röstins m fl yrkande och 3 nej-röster för avslag, har kommunstyrelsen
beslutat att bifalla Olof Röstins yrkande avs punkt 3). 4 ledamöter avstår från att rösta. Se
omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl yrkande, punkterna 1) – 2) och 4) 5), och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) deltar ej i beslutet vad avser
punkterna 2) och 3).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT, AAN)
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Dnr: 820-2015

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Linda Lindbergs (SD), Torbjörn Ekelunds (FP) och Krister Olssons (S) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i KommunInvest
ekonomisk förening till väntad miniminivå genom en inbetalning på 2 000 000 kronor under 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT, AAN)
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Dnr: 23-2015

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reglementen för kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg-, trafikoch räddningsnämnden och krisledningsnämnden inför kommunfullmäktiges sammanträde i
december.
2. Kommunförvaltningen uppdras att i övrigt se över de styrande dokument som berörs av
förändringen.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, inhämtas yttrande från socialnämnden
avs flytt av verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder från kommunstyrelsen till socialnämnden,
inför de slutliga besluten om reviderade reglementen.
4. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, inhämtas yttrande från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden avs flytt av verksamheten i enlighet med lagen (SFS 1978:234) om
kommunal trafiknämnd från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden, inför de slutliga besluten om reviderade reglementen.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta Eldh (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande.
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Sammanfattning av ärendet
Under året har företrädare för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige
diskuterat en förändring av den politiska organisationen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens förste vice
ordförande Olof Röstin och utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund, daterad 2015-1001

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Anders Svärds (S), Ann
Petterssons (M), Anneli Perssons (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Den politiska organisationen förändras på så sätt att kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott avvecklas per 201512-31. Ledamöter och ersättare i dessa organ entledigas därmed. 2) Samhällsbyggnadsnämnd,
utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd inrättas per 2016-01-01. Nämnderna skall ha 7
(sju) ledamöter och 7 (sju) ersättare. 3) Verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder förs från
kommunstyrelsen till socialnämnden per 2016-01-01. 4) Verksamheten i enlighet med lagen
(SFS 1978:234) om kommunal trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter enligt
trafikförordningen (1998:1276) förs från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden per 2016-01-01. Nämndens nya namn blir då bygg- och
räddningsnämnden.
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Anders Svärd (S), Ann Pettersson
(M), Anneli Persson (S) och Teddy Nilsson (SD): 1). Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bygg-, trafik- och räddningsnämnden och krisledningsnämnden
inför kommunfullmäktiges sammanträde i december. 2) Kommunförvaltningen uppdras att i
övrigt se över de styrande dokument som berörs av förändringen. 3) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, inhämtas yttrande från socialnämnden avs flytt av verksamheten
Arbetsmarknadsåtgärder från kommunstyrelsen till socialnämnden, inför de slutliga besluten om
reviderade reglementen. 4) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, inhämtas
yttrande från bygg-, trafik- och räddningsnämnden avs flytt av verksamheten i enlighet med
lagen (SFS 1978:234) om kommunal trafiknämnd från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden, inför de slutliga besluten om reviderade reglementen.
Fredrik Jönssons (C) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Nyval av
kommunstyrelsen ska ske på grund av ändrad nämndsorganisation och därmed ändrade
ansvarsområden för kommunstyrelsen.
Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD) och Krister Olsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons m
fl yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunstyrelsen,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Fredrik Jönssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Socialnämnden
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Dnr: 718-2015

§ 183 Remiss, en kommunallag för framtiden
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig bakom förslaget till yttrande från Sveriges Kommuner och
Landsting, med följande ändringar och tillägg.
2. Vi avvisar förslaget om försök med majoritetsstyre. Det utestänger oppositionen på ett sätt
som markant försvårar vid skifte av styrande i kommunen. Hur lätt är det att leda en
kommunstyrelse och en kommun om man inte ens har fått vara med på kommunstyrelsens
sammanträden? Det finns en uppenbar risk för att kunskap och kompetens minskar hos
politikerna och det drabbar hela samhället på ett negativt sätt. Därmed finns det också en stor
risk för ett ökat politikerförakt. Även rekryteringen av politiker kommer att försvåras. Det försvårar
också för det demokratiska samtalet under mandatperioden. En demokrati förutsätter att det
finns en opposition och ska ges förutsättningar för att vara en aktiv sådan.
2. Det ska framgå klart i kommunallagen att ordföranden i revisionen utses av oppositionen - inte
av minoriteten (eftersom det finns minoritetsstyren). Detta minskar risken för att revisionen blir
partipolitisk. Det är ju de styrande som granskas och om en partikamrat är ordförande i
revisionen, minskar sannolikheten för att få kritiska synpunkter.
3. Vi motsätter oss förslaget om att ge rätt för sakkunniga revisorer att delta i
kommunfullmäktiges debatter om revisionsrapporter. Revisionen arbetar ju på
kommunfullmäktiges uppdrag. Det ska vara upp till varje fullmäktige och deras presidium att
avgöra vem eller vilka som ska få vara med i debatterna. Det kan finnas en risk för att enskilda
revisorer missbrukar sin rättighet och det vill vi undvika. Det ska vara samma regelverk som för
andra som vid olika tillfällen ges möjlighet att yttra sig i kommunfullmäktige.
4. Likheter och skillnader mellan styrelse och nämnd behöver klarläggas. Det är i högsta grad
motiverat i samband med skifte av styrande under mandatperioden. Det säger sig själv att om
styret förändras, ska man också kunna välja ny styrelse och inte enbart nya nämnder. Detsamma
gäller om man skapar en ny politisk organisation. Det står i lagen att man då har rätt att välja en
ny styrelse men det finns uppenbarligen idag olika tolkningar om vad som gäller. De oklarheter
som gäller om begreppet "nämnd" också ska omfatta styrelsen, behöver alltså åtgärdas. Med
tanke på att rätten att begära proportionella val, delvis har börjat missbrukas, ska den nuvarande
meningen om att ”styrelsen väljs på fyra år” utgå. Vi utgår ifrån att rätten till nyval av styrelse och
nämnder och gäller kommunala bolag.
5. I lagtexten finns också beskrivet förutsättningarna för proportionella val. Det är en viktig del i
lagen som hindrar möjligheten att stänga ute partier eller partier i samverkan från deras
berättigade del av poster, i förhållande till röstetalen. Däremot finns det inga skäl för att hindra
fyllnadsval under mandatperioden från det parti, som av olika anledningar någon som lämnar sin
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post. Det kan vara dödsfall, flyttning eller att man lämnar politiken. Att då kunna skapa en annan
majoritet, med lagstiftningen som grund, är helt orimligt. Därför ska denna del i lagen tas bort,
innebärande att det alltid går att genomföra fyllnadsval från samma parti under mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade 2015-03-23 sitt betänkande "En
kommunallag för framtiden" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en
modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att
kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett
medborgarperspektiv.
Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft 2018-01-01.
Betänkandet har skickats på remiss med sista svarstid 2015-10-30. Sveriges Kommuner och
Landsting har tagit fram ett förslag till yttrande som kommer att behandlas av styrelsen 2015-1023.
Arbetsutskottet fattade 2015-06-22, § 69, följande beslut: 1) En kommunallag för framtiden
lämnas till de politiska partierna på remiss. 2) Remissvar ska lämnas till finansdepartementet
senast 2015-10-30.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting, daterat 2015-09-24
Remisshandling SOU 2015:24 – En kommunallag för framtiden, del A & B
Protokoll från arbetsutskottet 2015-06-22, § 69

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD): Svalövs
kommun ställer sig bakom förslaget till yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting.
Fredrik Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): 1) Vi avvisar förslaget om försök med
majoritetsstyre. Det utestänger oppositionen på ett sätt som markant försvårar vid skifte av
styrande i kommunen. Hur lätt är det att leda en kommunstyrelse och en kommun om man inte
ens har fått vara med på kommunstyrelsens sammanträden? Det finns en uppenbar risk för att
kunskap och kompetens minskar hos politikerna och det drabbar hela samhället på ett negativt
sätt. Därmed finns det också en stor risk för ett ökat politikerförakt. Även rekryteringen av
politiker kommer att försvåras. Det försvårar också för det demokratiska samtalet under
mandatperioden. En demokrati förutsätter att det finns en opposition och ska ges förutsättningar
för att vara en aktiv sådan. 2) Det ska framgå klart i kommunallagen att ordföranden i revisionen
utses av oppositionen - inte av minoriteten (eftersom det finns minoritetsstyren). Detta minskar
risken för att revisionen blir partipolitisk. Det är ju de styrande som granskas och om en
partikamrat är ordförande i revisionen, minskar sannolikheten för att få kritiska synpunkter. 3) Vi
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motsätter oss förslaget om att ge rätt för sakkunniga revisorer att delta i kommunfullmäktiges
debatter om revisionsrapporter. Revisionen arbetar ju på kommunfullmäktiges uppdrag. Det ska
vara upp till varje fullmäktige och deras presidium att avgöra vem eller vilka som ska få vara med
i debatterna. Det kan finnas en risk för att enskilda revisorer missbrukar sin rättighet och det vill
vi undvika. Det ska vara samma regelverk som för andra som vid olika tillfällen ges möjlighet att
yttra sig i kommunfullmäktige. 4) Likheter och skillnader mellan styrelse och nämnd behöver
klarläggas. Det är i högsta grad motiverat i samband med skifte av styrande under
mandatperioden. Det säger sig själv att om styret förändras, ska man också kunna välja ny
styrelse och inte enbart nya nämnder. Detsamma gäller om man skapar en ny politisk
organisation. Det står i lagen att man då har rätt att välja en ny styrelse men det finns
uppenbarligen idag olika tolkningar om vad som gäller. De oklarheter som gäller om begreppet
"nämnd" också ska omfatta styrelsen, behöver alltså åtgärdas. Med tanke på att rätten att
begära proportionella val, delvis har börjat missbrukas, ska den nuvarande meningen om att
”styrelsen väljs på fyra år” utgå. Vi utgår ifrån att rätten till nyval av styrelse och nämnder och
gäller kommunala bolag. 5) I lagtexten finns också beskrivet förutsättningarna för proportionella
val. Det är en viktig del i lagen som hindrar möjligheten att stänga ute partier eller partier i
samverkan från deras berättigade del av poster, i förhållande till röstetalen. Däremot finns det
inga skäl för att hindra fyllnadsval under mandatperioden från det parti, som av olika anledningar
någon som lämnar sin post. Det kan vara dödsfall, flyttning eller att man lämnar politiken. Att då
kunna skapa en annan majoritet, med lagstiftningen som grund, är helt orimligt. Därför ska
denna del i lagen tas bort, innebärande att det alltid går att genomföra fyllnadsval från samma
parti under mandatperioden.
Linda Lindberg (SD): Bifall till punkt 1) i Fredrik Jönssons m fl yrkande.
Torbjörn Ekelund (FP): Bifall punkterna 2) – 5) i Fredrik Jönssons m fl yrkande. Avslag på punkt
1).
Ajournering 15.50 – 15.55

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 1) i Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för avslag och 7 nej-röster för bifall, har kommuns beslutat att anta Fredrik
Jönssons m fl yrkande, punkt 1). Se omröstningsbilaga 1.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer slutligen proposition på punkterna 2) – 5) i Fredrik Jönssons m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Finansdepartementet
SKL
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 1301-2014

§ 184 Förslag till stadgar inför bildandet av Vegeåns vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig bakom bifogat förslag till stadgar för Vegeåns vattenråd.

Sammanfattning av ärendet
Vegeåns vattendragsförbund genomgår för närvarande en ombildning till vattenråd.
Medlemskommunerna fick tidigare i år möjlighet att yttra sig över ett förslag till stadgar.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16, § 53, att se positivt på bildande av vattenråd för
Vegeåns avrinningsområde men att inte godkänna de förslagna stadgarna.
Då remisstiden inte medgav förankring i kommunerna före årsstämman den 28 maj i år, beslöt
stämman att skjuta upp beslutet om bildande av vattenråd.
Bifogade förslag till stadgar för Vegeåns vattenråd har gemensamt tagits fram av den politiska
organisationen i de fem medlemskommunerna Helsingborg, Ängelholm, Åstorp, Bjuv och Svalöv.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-09-22, § 98
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-09-10.
Förslag till stadgar rev 2015-09-01, daterad 2015-09-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD) och Torbjörn Ekelund (FP): Svalövs
kommun ställer sig bakom bifogat förslag till stadgar för Vegeåns vattenråd.

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

Protokollet ska skickas till:
Vegeåns vattendragsförbund (lars.goran@valingetorp.com, maria.dahlqvist@lrfkonsult.se) inkl. stadgar
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG för vbf till samarbetskommunerna)
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Dnr: 191-2011

§ 185 Inlösen av del av Vindfälle 1:9, f.d. deponi
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av Vindfälle 1:9.
Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare överenskommelse.
2. För att reglera parternas åtaganden upprättas ett avtal mellan kommunen och LSR.

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP), Håkan Anderssons (C), Teddy
Nilssons (SD) och Anders Svärds (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Tilläggsanslag i
investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av Vindfälle 1:9. Åtgärden bekostas
slutligt av LSR enligt tidigare överenskommelse. 2) För att reglera parternas åtaganden
upprättas ett avtal mellan kommunen och LSR.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige (MSDG, EMTO, JBN, AAN, BRG)
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Dnr: 1321-2014

§ 186 Motion, Utbyggnad av bredband via fiber
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-09-14, anses
motionen besvarad.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-09-22, § 109
Samhällsbyggnadsutskottets ordförandes svar, daterat 2015-09-14
Motion, inkommen 2014-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-09-14, anses motionen besvarad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl svar på motionen)
Kommunförvaltningen (MSDG)
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Dnr: 110-2015

§ 187 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den
gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12,
daterad 2015-08-06. Redovisningen omfattar beslut fattade 2015-09-02 – 2015-09-30.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Omröstningsbilaga 1, § 180 Delårsbokslut för Svalövs kommun per 2015-08-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ledamöter
Anders Svärd, tjg ers för B Jönsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin, 1:e vice ordf
Teddy Nilsson, 2:e vice ordf
Krister Olsson
Eva Olofsson
Ann Pettersson
Linda Lindberg
Anneli Persson
Håkan Andersson
Torbjörn Ekelund
Anders Nilsson
Charlotta Eldh
SUMMA
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C
M
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S
C
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SD
MP

Ja
1

Nej

Avstår
1

1
1
1
1
1
1
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1
1
6

3
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Omröstningsbilaga 2, § 182 Förändrad politisk organisation i Svalövs kommun
1
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Ledamöter
Anders Svärd, tjg ers för B Jönsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin, 1:e vice ordf
Teddy Nilsson, 2:e vice ordf
Krister Olsson
Eva Olofsson
Ann Pettersson
Linda Lindberg
Anneli Persson
Håkan Andersson
Torbjörn Ekelund
Anders Nilsson
Charlotta Eldh
SUMMA
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Omröstningsbilaga 3, § 183 Remiss, en kommunallag för framtiden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ledamöter
Anders Svärd, tjg ers för B Jönsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin, 1:e vice ordf
Teddy Nilsson , 2:e vice ordf
Krister Olsson
Eva Olofsson
Ann Pettersson
Linda Lindberg
Anneli Persson
Håkan Andersson
Torbjörn Ekelund
Anders Nilsson
Charlotta Eldh
SUMMA

Justerare

S
C
M
SD
S
C
M
SD
S
C
FP
SD
MP

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
7

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

