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Dnr: 377-2010

§ 72 Information, Redovisning från tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen av uppdraget ”Framtagande av
underlag för revidering och utveckling av gällande tillväxtprogram”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens redovisning av uppdraget ”Framtagande av
underlag för revidering och utveckling av gällande tillväxtprogram” noteras och överlämnas till
kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 62, att uppdra åt tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen att med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram
ta fram ett underlag för att revidera och utveckla dessa. Slutrapport skulle lämnas
senast i februari 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, §119, att tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
beviljas förlängd tid för redovisning av uppdraget gällande underlag för revidering och utveckling
av gällande tillväxtprogram till och med juni 2013 (dnr 523-2012).
Beredningens ordförande Ann Pettersson och dess ledamot Claes-Olof Malmberg och ersättare
Merima Colak lämnar en redovisning av uppdraget. Redovisningen följs av en debatt.

Beslutsunderlag
Underlag till handlingsplan Tågarp
Underlag till handlingsplan Teckomatorp
Underlag till handlingsplan Röstånga
Underlag till handlingsplan Kågeröd
Underlag till handlingsplan Billeberga
Underlag till handlingsplan Svalöv
Protokollet ska skickas till:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens presidium
Kommunförvaltningen (MSDG, TAM, MAN, HAHZ)
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Dnr: -

§ 73 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från välfärdsberedningen 2013-04-08
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2013-05-06
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2013-04-18
b) Sammanställning från Vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2013
(dnr 465-2013).
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-04-24, § 23, att godkänna kvartalsrapport för
kvartal 1 2013, avseende gynnande ej verkställda beslut.
För kvartal 1 2013 finns fyra beslut att rapportera, tre inom äldreomsorg och ett inom LSS.
Rapporten ska delges kommunfullmäktige för information.

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

§ 74 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
2. Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
3. Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja
Nilsson (V) bordlägges.
4. Avsägelsen från Caroline Samuelsson (SD) godkänns.
5. Till revisor för kommunens revision efter Caroline Samuelsson (SD) utses Diana Davalon
(SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 53, att bordlägga valet av ersättare för insynsplats i
kommunstyrelsen, valet av ledamot i demokratiberedningen och valet av ersättare för insynsplats
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V).
Caroline Samuelsson (SD) har i skrivelse daterad 2013-04-23 avsagt sig platsen i kommunens
revision.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Caroline Samuelsson (SD), daterad 2013-04-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29, § 53
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Revisionen
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 397-2013

§ 75 Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund - Årsredovisning
2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning.
Förbundet är formellt under avveckling.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 89, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2012 noteras. Direktionen
för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 89
Årsredovisning för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund 2012 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2012
noteras. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona kommun
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 36-2013

§ 76 KommunAssurans Syd AB - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. KommunAssurans Syd AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för KommunAssurans Syd AB. Det noteras att årsstämman avhålls
den 14 maj, varför beslut om uppdrag till ombudet får fattas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 90, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
KommunAssurans Syd AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.
Kommunstyrelsen beslutade att Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
bolagsstämma rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd AB beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 90
Årsredovisning för KommunAssurans Syd AB med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): KommunAssurans Syd AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
KommunAssurans Syd AB
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 37-2013

§ 77 Kommunalförbundet Medelpunkten - Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 91, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2012 noteras. Direktionen för
Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 91
Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten med revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2012

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2012 noteras.
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 222-2011

§ 78 Ansökan om bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. BT Kemi, södra området
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till bidragsansökan för Etapp 2 fastställes, för att skickas in i konceptform 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
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling beslutade på sitt sammanträde 2013-03-27, § 18, att
bemyndiga ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, fastställa styrelsens förslag till
bidragsansökan för etapp 2, för vidare behandling i kommunstyrelse/fullmäktige.
Svalövs kommun avser ansöka om bidrag om 11 958 000 kronor enligt Förordning (2004:100)
om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande för förberedande
åtgärder inför slutliga efterbehandlingsåtgärder vid det södra BT Kemi-området i Teckomatorp.
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling beslutade 2013-03-27, § 18, att bemyndiga ordföranden,
efter samråd med vice ordföranden, att fastställa förslag till bidragsansökan för Etapp 2, för
vidare behandling i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Ordföranden i styrelsen fastställde 2013-04-08 förslag till bidragsansökan för Etapp 2, för vidare
behandling i kommunstyrelse/fullmäktige.
Arbetsutskottet fattade 2013-04-22, § 49, följande beslut: Informationen noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 94, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till bidragsansökan för Etapp 2 fastställes, för att skickas in i konceptform till
Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket. 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 2013-05-13, § 94
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 49
Ordförandens i Styrelsens för BT Kemi efterbehandling beslut, 2013-04-08
Bilaga 2, Övergripande tidplan, Södra området
Bilaga 1, Budget bidragsansökan Etapp 2, Södra området
Förslag till ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlings-
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åtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 2
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandling protokoll 2013-03-27, § 18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Förslag till bidragsansökan för Etapp 2 fastställes, för att skickas in i
konceptform till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket. 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 yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Kommunförvaltningen (FKLT, EASD)
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Dnr: 238-2012

§ 79 Överenskommelse mellan polis och kommun 2012 - utvärdering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun 2012 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Årligen träffas en överenskommelse mellan polis och kommun om samverkan och åtgärder för
ökad trygghet. Överenskommelsen utvärderas i samband med att en ny överenskommelse ska
träffas. Utvärderingen av 2012 års överenskommelse föreligger nu.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete beslutade 2013-03-14, § 5, att utvärderingen
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för noterande.
Arbetsutskottet föreslog 2013-04-22, § 37, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun 2012 noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 96, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun 2012 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 96
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 37
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-03-14, § 5
Utvärdering av Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun 2012,
daterad 2013-03-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Utvärderingen av överenskommelse mellan polis och kommun 2012
noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
14/28

Dnr: 369-2013

§ 80 Förslag till överenskommelse mellan polis och kommun 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och åtgärdsplan
för 2013 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till överenskommelse mellan polis och kommun för 2013 med åtgärdsplan är
framtagen. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete beslutade 2013-03-14 att
förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och åtgärdsplan för
2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande i kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog 2013-04-22, § 38, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och
åtgärdsplan för 2013 fastställs.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 97, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan och åtgärdsplan för
2013 fastställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 97
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 38
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-03-14, § 6
Förslag till Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om samverkan
och åtgärdsplan för 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Förslaget till överenskommelse mellan polis och kommun kring samverkan
och åtgärdsplan för 2013 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Kommunförvaltningen (BSN)
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Dnr: 239-2012

§ 81 Folkhälsoplan 2012 – utvärdering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utvärderingen av folkhälsoplan 2012 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen en folkhälsoplan. Folkhälsoplanen utvärderas i samband
med att den nya planen ska fastställas. En utvärdering av folkhälsoplanen 2012 har tagits fram.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete beslutade 2013-03-14, § 7, att utvärderingen
av folkhälsoplanen för 2012 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för noterande.
Arbetsutskottet föreslog 2013-04-22, § 39, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Utvärderingen av folkhälsoplan 2012 noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 98, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utvärderingen av folkhälsoplan 2012 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 98
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 39
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-03-14, § 7
Utvärdering av folkhälsoplan 2012.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD), Agnetha Persson (C) och Björn Nordström
(C): Utvärderingen av folkhälsoplan 2012 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Kommunförvaltningen (BSN)
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Dnr: 370-2013

§ 82 Förslag till folkhälsoplan 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till Folkhälsoplan för 2013 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till folkhälsoplan för 2013 har tagits fram. I avvaktan på att Region Skåne ska
presentera resultatet från Levnadsvaneundersökningen för barn och unga, vilken även kommer
att göras för åldersgruppen 18–80 år, är det svårt att utforma en folkhälsoplan. Därför är förslaget
i princip en förlängning av den plan som fanns för 2012. Vid upprättandet av folkhälsoplanen för
2014 kommer det att finns ett betydligt bättre underlag. Eftersom levnadsvaneundersökningarna
görs vart fjärde år kan upplägget av den lokala folkhälsoplanen övervägas. Enligt
kommunförvaltningen bör den kanske också ta sikte på fyra år vilket innebär att man får lättare
att följa upp om de insatta åtgärderna också gett önskat resultat. Den fyraåriga planen kan också
kompletteras med en handlingsplan där insatser under ett visst år preciseras. Tanken är att
diskussion kring 2014 års plan ska kunna inledas under höstens sammanträden med rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete beslutade 2013-03-14 att förslaget till
Folkhälsoplan för 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Arbetsutskottet föreslog 2013-04-22, § 40, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslaget till Folkhälsoplan för 2013 fastställs.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 99, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslaget till Folkhälsoplan för 2013 fastställs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 99
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 40
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-03-14, § 8
Förslag till Folkhälsoplan för 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Agnetha Persson (C): Förslaget till Folkhälsoplan för 2013
fastställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Dnr: 37-2012

§ 83 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i
Skåne Nordväst (räddningstjänstförbund)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun väljer att för närvarande inte gå med i räddningstjänstförbundet men
arbetar vidare med ett eventuellt inträde längre fram.

Reservationer
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Fredrik
Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson (-), Björn Nordström (C), Aase Jönsson
(KD), Eva Olofsson (C) och Marjorie Nilsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28, § 77, att godkänna utredningen om gemensam
organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst samt ställa sig bakom utredningens
rekommendation. Kommunfullmäktige beslutade även att delta i bildandet av ett
kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst. Man beslutade även att
bemyndiga kommunstyrelsen att, tillsammans med de övriga kommuner som beslutat att delta i
bildandet av kommunalförbundet, i en genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska
och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta förslag till
förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under hösten 2012.
Genomförandeutredning avseende räddningstjänstförbund mellan Helsingborgs stad, Svalövs
kommun, Ängelholms kommun och Örkelljungas kommun har nu slutförts och underlag har
skickats till kommunerna för ställningstagande.
Arbetsutskottet föreslog 2013-04-22, § 47, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Svalövs kommun väljer att för närvarande inte gå med i
Räddningstjänstförbundet men arbetar vidare med ett eventuellt inträde längre fram.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-05-13, § 100, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Svalövs kommun väljer att för närvarande inte gå med i Räddningstjänstförbundet men arbetar
vidare med ett eventuellt inträde längre fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 100
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-22, § 47
Projektplan för etapp 2, kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Förslag till specifikation av grund-och tilläggsuppdrag för kommunalförbundet Räddningstjänsten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Skåne Nordväst
Förslag till reglemente för revisionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Förslag till förbundsordning för Räddningstjänstförbund i Skåne Nordväst
Underlag till tjänsteutlåtande, Räddningstjänstförbund i Skåne Nordväst
Skrivelse angående Räddningstjänstförbund i Skåne Nordväst, daterad 2013-04-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-05-28 § 77

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Charlotte Wachtmeister (C): Svalövs kommun
väljer att för närvarande inte gå med i räddningstjänstförbundet men arbetar vidare med ett
eventuellt inträde längre fram.
Christer Laurell (C), Aase Jönsson (KD) och Lennart Pettersson (C): Svalövs kommun avstår
från att gå med i räddningstjänstförbundet.
Ingrid Ekström (SD): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Christer Laurells m fl yrkande.
I ärendet yttrade sig vidare Björn Nordström (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Christer Laurells m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl yrkande.
Med 21 ja-röster för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande och 11 nej-röster för bifall till Christer
Laurells m fl återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat avslå det. Se
omröstningsbilaga 1.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingrid Ekströms avslagsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs stad
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Styrgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Dnr: 729-2012

§ 84 Motion, Inrätta en naturskola i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Reservation
Rolf Jonsson (MP) och Lisa Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Jonsson (MP) har inlämnat en motion i vilken det föreslås ”att Svalövs kommun undersöker
möjligheterna att inrätta en ”mobil naturskola” ”. Motionen remitterades till välfärdsutskottet i
höstas men har övertagits av utbildningsutskottet.
Utbildningsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande över motionen. I den framhåller han bl.a.
att specialiseringar inom grundskolan ofta kan vara en fördel, men att val av pedagogiska
metoder är en fråga för respektive rektor. Kommunen har som främsta uppgift att säkerställa att
skolan har rätt resurser att nå sitt mål. Avseende val av pedagogiska metoder är kommunens roll
att säkerställa att metoderna är kostnadseffektiva. I övrigt är det viktigt att kommunens politiker
bejakar det val av metoder som rektorerna och lärarna väljer. Om någon skola skulle välja att
använda de metoder som beskrivs i motionen från Rolf Jonsson kommer kommunen och dess
politiska majoritet att se positivt på detta och i en budgetdialog klarlägga vilka resurser som krävs
för att förverkliga, från skolan, föreslaget val av metod. Det är däremot inte majoritetens avsikt att
påtvinga skolorna specifika utbildningsmetoder.
Utbildningsutskottet förslog 2013-04-08, § 36, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Utbildningsutskottets ordförandes yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-13, § 106, att utbildningsutskottets ordförandes yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses, med
hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13, § 106
Utbildningsutskottets protokoll 2013-04-08, § 36
Yttrande över motion, daterat 2013-03-27

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Remittering av motion, daterad 2012-09-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27 § 114
Motion från Rolf Jonsson (MP), daterad 2012-06-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP): Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
Rolf Jonsson (MP): En träff ordnas med representanter för i första hand skola, äldreomsorg och
turism där man informerar om naturskoleidén och diskuterar möjligheterna att genomföra den i
Svalövs kommun.
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Rolf Jonssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rolf Jonssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Dnr: 470-2013

§ 85 Motion, Äldreplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör den kommunala äldrepolitiken.
I motionen föreslås att Svalövs kommun tar fram en äldreplan som syftar till att skapa
målsättningar för den utveckling som kommunen vill se för de äldre med början 2014-2017.

Beslutsunderlag
Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-04-19
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Dnr: 551-2013

§ 86 Motion, Byggnation av flerbostadshus på Plåtslagargatan i
Teckomatorp
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 byggnation av
flerbostadshus på Plåtslagargatan i Teckomatorp.
I motionen föreslås att:
- Kommunstyrelsen uppdras se över gällande detaljplan och vid behov revidera densamma.
- AB Svalövsbostäder uppdras att snarast därefter påbörja planering av nyproduktion av
flerbostadshus på resterande del av Plåtslagargatan.
- I det fall AB Svalövsbostäder av politiska eller ekonomiska skäl avstår från att bygga på
området, ska detsamma snarast efter översynen av detaljplanen, marknadsföras för försäljning
mot den privata fastighetsmarknaden.
Lennart Pettersson (C) presenterade motionen vid sammanträdet i enlighet med
arbetsordningen.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Fredrik Jönssons (C) motion, inkommen 2013-05-13
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27
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Dnr: 552-2013

§ 87 Motion, Detaljplan på Granboområdet i Teckomatorp
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 detaljplan på
Granboområdet i Teckomatorp.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen uppdras att snarast påbörja detaljplanearbetet för
Granboområdet i Teckomatorp.
Lennart Pettersson (C) presenterade motionen vid sammanträdet i enlighet med
arbetsordningen.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Fredrik Jönssons (C) motion, inkommen 2013-05-13
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Dnr: 553-2013

§ 88 Motion, Förslag om krav på motprestation efter förmåga för den
som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

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.
Aase Jönsson (KD) presenterade motionen vid sammanträdet i enlighet med arbetsordningen.

Beslutsunderlag
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-05-13
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27

Sida
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Dnr: 449-2013

§ 89 Interpellation, gällande det stärkta barnskyddet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Krister Olsson (S).
Interpellationen rör det stärkta barnskyddet.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 70, att bordlägga ärendet.
Krister Olsson (S) och Aase Jönsson (KD) yttrade sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29, § 70
Svar på interpellationen från socialnämndens ordförande Krister Olsson, daterat 2013-04-19
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2013-04-15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27
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Dnr: 554-2013

§ 90 Interpellation, Regler på förskolor och skolor för frånvarande
barn m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har ställt en interpellation till utbildningsutskottets ordförande Torbjörn
Ekelund (FP). Interpellationen rör regler på förskolor och skolor för frånvarande barn m m.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) interpellation, inkommen 2013-05-13
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-05-27
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Omröstningsbilaga 1), § 83 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst (räddningstjänstförbund)
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
S Andersson, tjg ers för C Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
A Hallberg (S), tjg ers för Wigren
C-O Malmberg (M), tjg ers för O Röstin
L Svensson (MP) tjg ers för L Olsson

Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Torsten Vigre
L Johansson , tjg ers för A Böndergaard

Agnetha Persson
Hjördis Nilsson
Dennis Nilsson
Ann Pettersson
Axel Ebbe Nilsson
Björn Nordström
Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson
Aase Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
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