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Dnr: -

§ 14 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från välfärdsberedningen 2014-01-20
Protokoll från demokratiberedningen 2014-02-03
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2013-11-21.
b) Meddelande om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (Dnr 32-2014)
Länsstyrelsen har utsett Bengt Jönsson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stefan
Andersson (S) samtidigt som Annie Karlsson (S) har utsetts som ny ersättare.
c) Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 17, att Medfinansieringsavtal, inkommet
2014-01-20, godkänns. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
medfinansieringsavtalet. Avtalet överlämnas till kommunfullmäktige som information.

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

§ 15 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. Avsägelsen från Diana Davalon (SD) godkänns.
6. Valet av revisor för kommunens revision efter Diana Davalon (SD) bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 3, att bordlägga valet av ledamot i bygg-, trafik- och
räddningsnämnden, valet av ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och valet av
ersättare i valnämnden efter Stefan Andersson (S) samt valet av ersättare i välfärdsberedningen
efter Annie Karlsson (S).
Diana Davalon (SD) har i skrivelse daterad 2014-02-19 avsagt sig sitt uppdrag i kommunens
revision per den sista februari 2014.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Diana Davalon (SD), daterad 2014-02-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-27, § 3
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, BRG)
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Dnr: 1319-2013

§ 16 Samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona,
Svalövs och Bjuvs kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona, Bjuv och Svalövs kommun
antas att gälla från och med 2014-04-01.

Reservationer
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
2009 tecknades nu gällande samverkansavtal mellan Bjuv, Svalöv och Landskronas
räddningstjänst. Detta avtal är tänkt att ersätta avtalet från 2009 och är att betrakta som en
aktualitetsförklaring av samverkan mellan kommunernas räddningstjänst under avtalsperioden
2014-04-01 – 2017-03-31.
Utgångspunkterna för samverkan är att organisationen för räddningstjänsten skall utformas
utifrån ett förändrat synsätt enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med konkreta mätbara
mål och en prioritering av olycksförebyggande insatser som en metod att medverka till att skapa
ett säkrare samhälle.
Samverkan mellan kommunerna inom näraliggande verksamhetsområden som extraordinära
händelser, civil beredskap, kommunskydd, men även miljö- plan- och byggverksamheter skall
åstadkommas i den mån gemensamma fördelar kan vinnas. Enligt avtalet uppdras åt de
samverkande parterna att ytterligare fördjupa samarbetet.
Bilagan reglerar ekonomin kring samverkansavtalet och den är oförändrad gällande
kostnadsbilden för respektive kommun.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslutade på sitt sammanträde 2013-12-17, § 104, att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att samverkansavtal mellan
räddningstjänsterna i Landskrona, Bjuv och Svalövs kommun antas att gälla från och med
2014-04-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-02-10, § 19, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona, Bjuv och Svalövs kommun antas att
gälla från och med 2014-04-01.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 19
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2013-12-17, § 104
Förslagsskrivelse, Samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona, Svalövs och
Bjuvs kommun
Finansiering av samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona, Svalövs och Bjuvs
kommuner
Förslag till samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Landskrona, Svalövs och Bjuvs
kommuner

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Torbjörn
Ekelund (FP) och Ingrid Ekström (SD): Samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i
Landskrona, Bjuv och Svalövs kommun antas att gälla från och med 2014-04-01.
Christer Laurell (C) och Lennart Pettersson (C): Ändringsförslag, Bakgrund, sid 1): Samverkan
mellan kommunerna inom närliggande verksamhetsområden som extraordinära händelser, civil
beredskap och kommunskydd kan också ske om det finns gemensamma fördelar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL)
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Landskrona stad
Bjuvs kommun
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Dnr: 1292-2013

§ 17 Policy samt riktlinjer för Systematiskt brandskydd (SBA)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till brandskyddspolicy antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till brandskyddspolicy gällande
brandskydd/systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär ett
organiserat arbetssätt för att planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp
brandskyddet i verksamheterna. Arbetet ska bedrivas med avseende på såväl förebyggande
åtgärder som åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-01-20, § 7, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget till brandskyddspolicy antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-02-10, § 20, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget
till brandskyddspolicy antas.
Det noteras att närmare riktlinjer kommer att fastställas av kommunens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 7
Förslagsskrivelse angående brandskyddspolicy
Brandskyddspolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): Förslaget till
brandskyddspolicy antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, MSDG BRG)
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Dnr: 824-2013

§ 18 Strukturplan för Skåne Nordväst
Kommunfullmäktiges beslut
1. Strukturplan för Skåne Nordväst antas som planeringsunderlag för översiktlig planering.

Sammanfattning av ärendet
Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam plan för översiktlig
planering. I projektplanen framgår att planen ska vara kortfattad och tydliggöra gemensamma
ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med medlemmar från Skåne
Nordvästs samtliga kommuner har varit ansvariga för att ta fram Strukturplanen.
Mellan år 2011 och 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag där olika teman har
diskuterats och preciserats av ledande politiker och tjänstemän. På hösten 2013 skickades
Strukturplanen ut på remiss till grannkommuner, myndigheter och större organisationer. De flesta
remissvaren är mycket positiva och berömmer arbetet och det nytänkande greppet.
Därefter har vissa justeringar gjorts i strukturplanen och styrelsen för Skåne Nordväst beslutade
den 2013-11-29 att godkänna Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planering
och uppmanar kommunerna i Skåne Nordväst att besluta i kommunfullmäktige om att anta
Strukturplanen som planeringsunderlag för arbete med översiktlig planering.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sitt sammanträde 2014-01-22, § 6, att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att strukturplan för Skåne Nordväst antas som
planeringsunderlag för översiktlig planering.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-02-10, § 22, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Strukturplan för Skåne Nordväst antas som planeringsunderlag för översiktlig planering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 22
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-01-22, § 6
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-01-09
Strukturplan för Skåne Nordväst, inklusive tematiserade strategier, inkommet 2014-01-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Strukturplan för Skåne Nordväst antas som planeringsunderlag för
översiktlig planering.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.

Protokollsanteckning
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C): ”Det är för stort fokus på järnvägsstationer och för lite på
kollektivtrafik i allmänhet. Det finns orter som aldrig kommer att få järnvägstrafik och det kan inte
vara vårt uppdrag att avstå från att utveckla dessa orter.
Det finns stora landsbygdsområden i Skåne Nordväst. För att invånarna även i fortsättningen ska
kunna bo och verka i dessa områden och för att utveckla desamma, behöver ett särskilt
landsbygdsprogram tas fram för Skåne Nordväst. Detta program ska omfatta såväl boende som
företag och infrastruktur.”
Protokollet ska skickas till:
Sekretariatet för Skåne Nordväst
Kommunförvaltningen (MSDG, ASB)
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Dnr: 72-2014

§ 19 Överföring av medel - förstärkning av den tekniska
verksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
1. För att förstärka ledning, styrning och god ekonomisk kontroll av den tekniska
verksamheten förstärks verksamhet teknik (ansvar 202) med 800 000 kr fr.o.m. 2014-01-01.
Finansiering ska ske ur strategisk reserv (600 tkr) samt inom ram för
samhällsbyggnadsutskottet (200 tkr).

Sammanfattning av ärendet
För att mer effektivt kunna bedriva den tekniska verksamheten är det väsentligt med en god
struktur och det kräver förstärkning av ledning, styrning och god ekonomisk kontroll.
Ansvaret för kollektivtrafikfrågor ligger under samhällsbyggnadschefen. Det bedöms finnas
utrymme i kollektivtrafikens budget för en överflyttning av medel. Kollektivtrafiken har under
åren 2010-2012 gått med positivt resultat på mellan 700-1000 tkr. Det finns därmed utrymme
i budget för överföring av medel för resursförstärkning av den tekniska verksamheten.
Förvaltningen bedömer att en förstärkning av den tekniska verksamheten om 800 tkr är
nödvändig. Av dessa föreslås att 600 tkr överförs från kollektivtrafikens budget, samt att 200 tkr
ska tas ur befintlig ram. Förslaget att flytta 600 tkr från kollektivtrafikens budget innebär ingen
påverkan på befintlig kollektivtrafik.
Det noteras att det preliminära utfallet för 2013 för visar ett överskott för kollektivtrafiken om ca
1,4 miljoner kr.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-01-22, § 4, följande beslut: För att förstärka ledning,
styrning och god ekonomisk kontroll av den tekniska verksamheten förstärks verksamhet teknik
(ansvar 202) med 800 000 kr fr.o.m. 2014-01-01. Finansiering ska ske ur budget för kollektivtrafik
(600 tkr) samt inom ram för samhällsbyggnadsutskottet (200 tkr).
Kommunstyrelsen föreslog 2014-02-10, § 23, kommunfullmäktige fatta följande beslut: För att
förstärka ledning, styrning och god ekonomisk kontroll av den tekniska verksamheten förstärks
verksamhet teknik (ansvar 202) med 800 000 kr fr.o.m. 2014-01-01. Finansiering ska ske ur
strategisk reserv (600 tkr) samt inom ram för samhällsbyggnadsutskottet (200 tkr).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 23
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-01-22, § 4
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-01-15
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): För att förstärka ledning,
styrning och god ekonomisk kontroll av den tekniska verksamheten förstärks verksamhet teknik
(ansvar 202) med 800 000 kr fr.o.m. 2014-01-01. Finansiering ska ske ur strategisk reserv (600
tkr) samt inom ram för samhällsbyggnadsutskottet (200 tkr).

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

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, EMTO)
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Dnr: 166-2014

§ 20 Motion, Nya upphandlingsregler för livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ida Andersson (C) och Eva Olofsson (C) har 2014-02-10 lämnat in en motion som rör nya
upphandlingsregler för livsmedel m.m.
I motionen föreslås att Svalövs kommun tar fram nya regler för upphandling, grundat på den nya
lagstiftningen och där kvalitet, arbetsvillkor och miljö är vägledande.
Motionären Ida Andersson (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsunderlag
Ida Anderssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, inkommen 2014-02-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 167-2014

§ 21 Motion, Ung Företagsamhet på Svalöfs gymnasium
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har 2014-02-10 lämnat in en motion som rör Ung
Företagsamhet på Svalöfs gymnasium.
I motionen föreslås att förutsättningarna för att bedriva Ung Företagsamhet på Svalöfs
gymnasium utreds med målsättningen att starta verksamheten senast till HT 2015.
Motionären Fredrik Jönsson (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2014-02-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 168-2014

§ 22 Motion, Framtida användning av nuvarande idrottshallen i
Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har 2014-02-10 lämnat in en motion som rör
framtida användning av nuvarande idrottshallen i Svalöv.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att i egen eller
annans ägo, använda den nuvarande idrottshallen istället för båghallen under ytterligare några
år.
Motionären Lennart Pettersson (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Lennart Petterssons motion, inkommen 2014-02-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 171-2014

§ 23 Interpellation, Trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsutskottets ordförande Krister
Olsson (S). Interpellationen rör kommunens trygghetslarm.

Beslutsunderlag
Svar från vård- och omsorgsutskottets ordförande Krister Olsson (S)
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2014-02-10
Protokollet ska skickas till:
-
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