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Dnr: -

§ 143 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson informerar om Befolkningsförändringar i
Svalövs kommun under första kvartalet 2015 samt prel befolkningsstatistik per 2015-04-30 samt
2015-05-31 (Dnr 466-2015).
b) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal
gällande konsumentrådgivning, 2:a kvartalet 2015 (Dnr 686-2015).
c) Tillträdande näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand presenterar sig.
d) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om incident med försändelse innehållande vitt pulver
2015-08-05 samt stöld av datorer m m 2015-07-23.
e) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson informerar om att kommunens ambassadörer
kommer att utses vid arbetsutskottets sammanträde 2015-09-21.
f) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson och kommunchef Fredrik Löfqvist avtackar
avgående VD Bo Gripsten, AB SvalövsBostäder och AB SvalövsBostäder.
g) Administrativ chef Michael Andersson informerar om dom i förvaltningsrätten avs överklagat
beslut om registrering av förvaltare för stiftelsen Hugo och Ingrid Olssons donationsfond
(Dnr 840-2010).

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

§ 144 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 2015-06-22
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-06-09
Protokoll från utbildningsutskottet 2015-06-18
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-06-17
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder 2015-05-26
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsLokaler 2015-05-26
Protokoll från årsstämma, AB SvalövsBostäder, 2015-06-03
Protokoll från årsstämma, AB SvalövsLokaler, 2015-06-03
Protokoll från styrelsen Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2015-05-04
Protokoll från årsstämma med Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2015-05-04
Protokoll från styrelsen Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2015-05-04
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2015-06-09

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Dnr: 38-2015

§ 145 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: 7-2015

§ 146 Uppföljning per 2015-06-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2015-06-30.
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-01, § 115, följande beslut: 1) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2) Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans
med ledningsgruppen komma med förslag till åtgärder för att hålla given totalbudget för Svalövs
kommun och att detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 96, följande beslut: 1) Anslaget för kommunledning
höjs med 150 tkr avseende finansiering Leader. 2) Anslaget för kommunledning höjs med 15 tkr
avseende kapitalkostnader utbyggnad utrymningslarm kommunhuset. 3) Anslaget för park höjs
med 300 tkr avseende upphandling av gräsklippning och grönyteskötsel.4) Anslaget för park höjs
med 45 tkr avseende donation av skulpturpark. 5) Anslaget för gata höjs med 600 tkr avseende
ökade kapitalkostnader. 6) Anslaget för gata höjs med 96 tkr avseende ökade kapitalkostnader
för Tågarp Gluggstorp gata till tågstation. 7) Anslaget för gata höjs med 20 tkr avseende ökade
kapitalkostnader för bredband tomrör. 8) Anslaget för gata höjs med 51 tkr avseende ökade
kapitalkostnader gatubelysning. 9) Anslaget för fritid höjs med 100 tkr avseende städ nya
idrottshallen. 10) Anslaget för fritid höjs med 270 tkr avseende hyra Torgskolan. 11) Anslaget för
förskola höjs med 500 tkr avseende ökad personaltäthet. 12) Anslaget för grundskola höjs med
22 tkr avseende ökade kapitalkostnader inventarier ny matsal. 13) Anslaget för gymnasieskola
höjs med 2 000 tkr avseende fler elever och högre kostnad per elev. 14) Anslaget för individ- och
familjeomsorg höjs med 350 tkr avseende socialsekreterare försörjningsstöd. 15) Anslaget för
vård och omsorg höjs med 5 876 tkr avseende korttidsvård. 16) Anslaget för vård och omsorg
höjs med 120 tkr avseende arbetskläder. 17) Anslaget för vård och omsorg höjs med 100 tkr
avseende kapitalkostnader diverse investeringar. 18) 300 tkr anslås i investeringsanslag till
kommunledningen för utbyggnad brandlarm kommunhuset. 19) 160 tkr anslås i
investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av fyrhjuling+släp, vilket ersätter anslaget 160
tkr för renovering släckbil Röstånga. 20) 3 000 tkr anslås i investeringsanslag till gata för Tågarp
Gluggstorp gata till tågstationen samt fastighetsbildning. 21) 140 tkr anslås i investeringsanslag
till städ för städmaskin till nya idrottshallen. 22) 3 500 tkr anslås i investeringsanslag till gata för
etapp 3 och 4 gatubelysning. 23) 400 tkr anslås i investeringsanslag till grundskola för möbler till
matsal i nya idrottshallen. 24) 96 tkr anslås i investeringsanslag till vård och omsorg för
trygghetstelefon för brandlarm Ängslyckan. 25) 70 tkr anslås i investeringsanslag till vård och
omsorg för talfunktion Solgården på trygghetslarm. 26) 138 tkr anslås i investeringsanslag till
vård och omsorg för trygghetslarm Åsgården (komplettering). 27) 350 tkr i investeringsanslag till
transportbil städ, som finns i Strategisk Budget 2015 tas bort. 28) Investeringsanslaget för
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Individ- och familjeomsorg höjs med 225 tkr avs Pro Capita BBIC. 29) Anslaget för Individ- och
familjeomsorg höjs med 23 tkr avs kapitalkostnader Pro Capita BBIC. 30) 4 500 tkr anslås i
ökade skatteintäkter för delfinansiering av ovanstående anslag. 31) 4 100 tkr anslås i intäkt för
återbetalning premier avtalssjukförsäkring (AGS) som delfinansiering av ovanstående anslag.
32) Kommunstyrelsen medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2015 och
2016 upplåna maximalt 100 miljoner kr.
Föreligger skrivelse ang åtgärder för att få budget i balans från kommunchef Fredrik Löfqvist,
daterad 2015-08-14. Ärendet kommer att behandlas ånyo på kommunstyrelsens sammanträde
den 14 september.

Beslutsunderlag
Skrivelse ang åtgärder för att få budget i balans, inkl bilagor, 2015-08-14
Uppföljning per 2015-06-30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15, § 96
Uppföljning per 2015-04-30 samt förslag till kompletteringsbudget I

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 753-2015

§ 147 Svalövsmodellen: modellen för hållbar kompetens- och
kvalitetsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar att anslå 200 tkr till projektet; pengarna tas från
kommunstyrelsens medel för oförutsett.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde 2015-05-18, § 59, att ställa sig
bakom inriktningen till Svalövsmodellen och att ärendet tas upp för justering vid sammanträdet
den 22 juni 2015. Kommunförvaltningen fick vid samma tidpunkt uppdraget att sätta igång
utvecklingsarbetet. Utbildningschef Kerstin Lingebrant har utsetts till projektledare för
Svalövsmodellen från 2015-06-01. Utbildningschefen har träffat företrädare för Lejonet &
Partners AB och gjort en grov plan för höstens arbete.
Kommunchef Fredrik Löfqvist utses till kommunförvaltningens representant i projektets
styrgrupp. Styrgruppen har till uppdrag att styra och koordinera kommande utvecklingsarbete på
övergripande strategisk nivå. Övriga representanter i styrgruppen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och arbetstagarorganisationer kommer att kontaktas i augusti med förfrågan
om att ingå i styrgruppen.
Arbetsutskottet fattade 2015-06-22, § 66, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott
godkänner det ramavtal som är upphandlat med Lejonet & Partners, daterad 2015-06-17, samt
uppdrar till ordförande att underteckna detsamma. 2) Kommunstyrelsen uppdrar till
projektgruppen för projektet ”Svalövs modellen ” att utarbeta förslag på struktur för ett strategiskt
partnerskap mellan Svalövs kommun och företaget Lejonet & Partners inom området
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Projektplanen ska minst innefatta tidsplan för att
utarbeta förslag på organisationsstruktur för partnerskapet, förslag på befattningsmodell inom
partnerskapet samt för att utarbeta nyckeltal för att mäta partnerskapets effektivitet och resultat.
Projektplanen skall beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott efter att den samma förelagts
och godkänts av projektets styrgrupp. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse
Torbjörn Ekelund (FP) till ordförande i styrgruppen. 4) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse kommunchef Fredrik Löfqvist att ingå som ledamot i styrgruppen.
5. Linda Lindberg (SD) och Fredrik Jönsson (C) utses som representanter på insynsplats i
styrgruppen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsens beslutar
att anslå 200 tkr till projektet, pengarna tas från kommunstyrelsens medel för oförutsett.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 66
Kontrakt Stödinsatser i samband med omställning av personal samt personalförsörjningsstöd
Avtal bilaga 1: Anbudssvar Lejonet och Partners AB
Avtal bilaga 2: Anbudsförfrågan ” Stödinsatser i samband med omställning
av personal samt personalförsörjningsstöd”
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2015-05-18, § 59
Projektdirektiv, Svalövsmodellen: modell för hållbar kompetens- och kvalitetsutveckling

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg
(SD), Anders Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): Kommunstyrelsens beslutar att anslå 200 tkr
till projektet; pengarna tas från kommunstyrelsens medel för oförutsett.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, JBN, AAN)
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Dnr: 634-2015

§ 148 Övergripande granskning av kommunens säkerhet angående
externa och interna dataintrång
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genom sitt biträde PwC under våren genomfört en granskning av vissa delar av
IT-säkerheten vid Svalövs kommun. Att genomföra en granskning av just detta område är ett
mycket gott initiativ med tanke både på det ökade beroendet av IT och de allt svårare och
bredare hot mot IT-säkerheten företag och myndigheter ställes inför.
Granskningen har genomförts på ett mycket konstruktivt sätt i dialogform och förvaltningen har
också passat på att få en föredragning i ämnet för ledningsgruppen. Granskningen har givit vid
handen att IT-säkerhetsarbetet i stort bedrivs på ett bra sätt, men några punkter har lyfts fram
särskilt. Allmänt kan sägas att aspekter som brandväggsregler, rutiner för uppgraderingar, logisk
segmentering av nätverket m.m. mycket väl beaktas i säkerhetsarbetet.
Arbetsutskottet fattade 2015-06-22, § 65, följande beslut: Ärendet ändrar namn från
"Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna
dataintrång” till ”Övergripande granskning av kommunens säkerhet angående externa och
interna dataintrång”.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande förslag till
yttrande antas.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå fullmäktige fatta följande beslut:
Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 65
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-08
Granskningsrapport från revisionen, daterad 2015-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Föreliggande förslag till yttrande antas.
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Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Granskningsrapporten och yttrandet
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT)
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Dnr: 278-2015

§ 149 Informationssäkerhetspolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till informationssäkerhetspolicy antas.

Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet med personuppgiftslagen har en samlad policy om skyddet av
personuppgifter genom informationssäkerhet efterlysts. En sådan har nu tagits fram. Policyn
tydliggör bland annat roller och ansvar för systemägare, systemförvaltare, IT-funktion och
användare.
Policyn har varit föremål för central samverkan.
Arbetsutskottet föreslog 2015-06-22, § 64, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till informationssäkerhetspolicy antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 64
Förslag till informationssäkerhetspolicy för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Linda Lindberg (SD) och
Teddy Nilsson (SD): Föreliggande förslag till informationssäkerhetspolicy antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ)
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Dnr: 819-2014, 220-2015

§ 150 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att skriva under yttrandet med eventuella
justeringar för att skapa stor enighet inom Skåne Nordväst.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har till kommunledningarna i Skånes kommuner
2015-05-29 översänt förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Det har tagits fram ett förslag på gemensamt yttrande för Skåne Nordväst-kommunerna.
Skåne Nordväst har begärt anstånd med att yttra sig över avtalet till 2015-08-31 och medgivits
detta.
För att klara att få dokumentet undertecknat av samtliga kommuner inom Skåne Nordväst kan
det komma att behövas någon justering.
Information om avtalet har tidigare givits på kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01, §
124.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-05
Förslag till yttrande från Skåne Nordväst
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal, inkl bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 124

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson
(S), Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas
att skriva under yttrandet med eventuella justeringar för att skapa stor enighet inom Skåne
Nordväst.
Fredrik Jönsson (C): Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne
ska bygga på att varje enskild kommun ska kunna fullfölja sina åtaganden, utan att det krävs
samarbete eller gemensam organisation med andra kommuner.
Torbjörn Ekelund (FP) och Krister Olsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, CAKK)
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Dnr: 798-2015

§ 151 Förfrågan om yttrande avseende Regional kulturplan för Skåne
2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Remissvar från Skåne Nordväst antas.
2. Utbildningsutskottets kompletterande remissvar antas.
3. Studieförbunden har historiskt haft stor betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige.
Detta uppdrag är lika viktigt och aktuellt i dag. Det finns därför all anledning att särskilt
uppmärksamma detta i dialogen mellan Region Skåne och studieförbunden idag och
framöver.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har getts tillfälle att yttra sig över förslag till förändringar i remissversionen av
kulturplanen för 2016-2019.
Utbildningsutskottet fattade 2015-06-18, § 54, följande beslut: 1) Regional kulturplan lämnas till
de politiska partierna för remiss. Remissvar skall vara kulturchefen tillhanda senast 2015-07-20.
2) Beslut om Svalövs kommuns remissvar på regional kulturplan fattas på utskottets möte
2015-08-10.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-08-10, § 66, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Remissvar från Skåne Nordväst antas. 2) Utbildningsutskottets kompletterande remissvar antas.
Utskottet fattade vidare följande beslut: Uppdra åt kulturchefen att verka för att
utbildningsutskottets förslag på justeringar av Skåne Nordvästs remissvar antas.

Beslutsunderlag
Förslag till kompletterande remissyttrande från Svalövs kommun
Utbildningsutskottets protokoll 2015-08-10, § 66
Förslag till remissvar från Familjen Helsingborg
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-07-24
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 54
Förfrågan om yttrande avseende Regional kulturplan för Skåne 2016-2019
Remissversion av regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Linda
Lindberg (SD), Olof Röstin (M) och Anders Nilsson (SD): 1) Remissvar från Skåne Nordväst
antas. 2) Utbildningsutskottets kompletterande remissvar antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
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Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Studieförbunden har historiskt
haft stor betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige. Detta uppdrag är lika viktigt och aktuellt i
dag. Det finns därför all anledning att särskilt uppmärksamma detta i dialogen mellan Region
Skåne och studieförbunden idag och framöver.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Region Skåne (inkl yttranden)
Kommunförvaltningen (KET, ETVN, JAON)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
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Dnr: 797-2015

§ 152 Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från
kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt regelverket ska verksamheter med brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter)
tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet för varje enskilt år ska regleras
mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen kan endast medges om
kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Underskott
som undantas från balansering bör ses som en ytterligare resurstilldelning till området och ska
därför enligt skolförordningen (SFS 2011:185 14 kap 2 §) fördelas på likvärdigt vis till fristående
anordnare. En enhet med positiv fond kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska
täckas med motsvarande överskott de närmast två följande åren.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-06-18, § 52, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Resultaten för resultatenheten fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från
kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP): Birgitta Jönssons (S), Eva Olofssons (C), Krister Olssons (S) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för resultatenheten fastställs
enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-04. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, KET, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
19/39

Dnr: 682-2015

§ 153 Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest
sjuka äldre 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig bakom Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om
mest sjuka äldre 2015.

Sammanfattning av ärendet
Från och med 2015-01-01 upphörde den av staten och SKL ingångna överenskommelsen om att
stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten ”Mest sjuka äldre”.
Det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen 2011-2014 ska på sikt bli en integrerad del
av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet varför Skåne nu väljer att fortsätta det
gemensamma förbättringsarbetet för de nationella målen och dessutom arbetar med ytterligare
regionala mål. Även enskilda och idéburna utövare omfattas av satsningen.
Eftersom utvecklingsarbetet kom igång sent så finns medel kvar att fortsätta arbetet med de
mest sjuka äldre även under 2015. Därför har en handlingsplan för detta arbete tagits fram för
2015 i samarbete med Region Skåne.
Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 behandlar området
mest sjuka äldre specifikt och aktiviteterna är kopplade till de nationella/regionala målen samt ett
eget länsgemensamt mål som rör god psykisk hälsa för den äldre. Att beakta den äldres
medverkan, resurser och synpunkter och ta tillvara den närståendes möjligheter till medverkan
ingår som en del inom samtliga sex målområden.
Genom beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse rekommenderas kommunerna att anta
handlingsplanen och arbeta vidare utifrån den.
Svalövs kommun har deltagit i äldresatsningen - som på det lokala planet benämns
Ledningskraft - tillsammans med Landskrona stad och Landskrona lasarett. Arbetet har nu
övergått till en arbetsgrupp till Närsjukvårdsrådet med fortsatt förbättringsarbete i fokus. Arbetet
bedrivs i enlighet med handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre
2015.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-06-17, § 36, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Svalövs kommun ställer sig bakom Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest
sjuka äldre 2015.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-06-17, § 36

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-06-08
Kommunförbundet Skånes protokoll 2015-03-27, § 277
Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn
Ekelund (FP): Svalövs kommun ställer sig bakom Handlingsplan för sammanhållen vård och
omsorg om mest sjuka äldre 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: 848-2015

§ 154 Nya hyreskontrakt för gruppboenden (Erik Ljungs gata och
Majorsgatan)
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till hyreskontrakt för gruppboenden Erik Ljungs gata och Majorsgatan
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalen.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av kommunens hyreskontrakt avseende lokaler för verksamheter inom vård och
omsorg samt LSS har inletts. Nuvarande kontrakt med AB SvalövsLokaler för Erik Ljungs gata
löper ut den 31 december 2018 respektive den 31 januari 2017 för Majorsgatan. AB SvalövsLokaler har lämnat förslag till nya kontrakt för dessa gruppboenden.
Förvaltningen redogör för vidare förutsättningar i sin förslagsskrivelse, daterad 2015-06-09.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-06-17, § 35, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till hyreskontrakt för gruppboende Erik Ljungs gata och Majorsgatan
godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalen.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-06-17, § 35
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-09
Förslag till hyreskontrakt för Erik Ljungs gata 1, inklusive bilagor
Förslag till hyreskontrakt för Majorsgatan 10, inklusive bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (FP) och Krister Olsson (S):
1) Föreliggande förslag till hyreskontrakt för gruppboenden Erik Ljungs gata och Majorsgatan
godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
22/39

Dnr: 307-2009

§ 155 Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till vindkraftsplan som blir ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Planens syfte är att optimera lokal produktion av el genom att hitta platser för
vindkraft där påverkan blir så liten som möjligt på miljö, hälsa och landskap. Planförslaget var på
samråd november 2011 – februari 2012 och därefter på granskning april – juni 2013.
Förslag till antagandehandlingar presenterades för samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21, § 66.
Samhällsbyggnadsutskottet återremitterade ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning.
Förvaltningen uppdrogs samtidigt att revidera förslaget så att endast lämpliga och inte lämpliga
områden markeras ut, samt att utreda konsekvenserna av de ett skyddsavstånd på 800 m.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 131, att godkänna redovisningen av
uppdraget avs skyddsavståndet. Konsekvenserna av ett skyddsavstånd på 800 m från befintliga
bostäder och utbyggnadsområde skulle innebära att i princip att ingen vindkraft kan etableras.
Ett förslag till granskningshandling med endast lämpliga och inte lämpliga områden
presenterades.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10, § 163, att ställa ut reviderade handlingar för
granskning.
Förvaltningen har nu tagit fram förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avs vindkraft för
antagande. En granskningsredogörelse över inkomna yttranden från granskning nr 2 har också
sammanställts.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 78, följande beslut: Förslag till
granskningsredogörelse, daterad 2015-06-01, godkänns.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 78
Tematiskt tillägg till översiktsplanen avs vindkraft,antagandehandling, upprättad 2015-06-01
Granskningsutlåtande 2 av tematiskt tillägg till översiktsplan avs vindkraft, upprättad 2015-06-01
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 163
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 131
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 66
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 26
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 42
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-10-26, § 124
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-08-05, § 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD), Torbjörn Ekelunds (FP), Ann
Petterssons (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till
tematiskt tillägg för vindbruk, daterat 2015-06-01, antas.
Fredrik Jönsson (C): Område 9) ändras från ”olämpligt” till ”lämpligt” i materialet.
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen
avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, HAHZ, BRG)
Kommunförvaltningen (CLG, för vbf till formell expediering till berörda, myndigheter m.m.)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
24/39

Dnr: 33-2015

§ 156 Anläggningsavgifternas nivå i Svalövs kommun – Justering av
VA-taxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 55 % för ett Typhus A från 101 225 kr
till 156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 589 125 kr.
2. VA-taxa, taxebilaga 1), med anläggningsavgifter justerade enligt ovan, daterad 2015-07-07,
antas att gälla fr.o.m. 2015-09-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-04-29, § 65, en strategi för vatten och avlopp på landsbygd i
kommunen. Arbetet med utbyggnad på landsbygden görs som en del av VA-planen för
kommunen.
Med anledning av kommande utbyggnad av VA på landsbygden i Svalövs kommun i allmänhet
och utbyggnad av VA till Norrvidinge i synnerhet, har frågor om anläggningsavgifternas nivå och
möjligheten att ta ut särtaxa väckts. Det har efter utredning konstaterats att särtaxa inte går att
tillämpa vid de aktuella utbyggnaderna. Det har vidare konstaterats att nuvarande nivå på
anläggningsavgifterna inte täcker kostnaderna för planerad utbyggnad.
För att få täckning för planerad utbyggnad behöver anläggningsavgifterna höjas med 63 % för ett
hus motsvarande Typhus A och med 79 % för ett hus motsvarande Typhus B.
Kommunfullmäktige antog 2013-12-16, § 148, den gällande VA-taxan för kommunen. Taxan har
sedan dess indexuppräknats enligt beslutet.
Mot bakgrund av genomförda utredningar föreslog NSVA att anläggningsavgifterna för Svalövs
kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 % för ett
Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr fr.o.m. 2015-07-01.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-01-20, § 6, att överlämna ärendet om justering av
anläggningsavgifter utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige fattade 2015-02-23, § 20, följande beslut: 1) Anläggningsavgifterna för
Svalövs kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 %
för ett Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr. 2) Bilaga 1, ”Anläggningsavgifter”, till VA-taxa för
Svalövs kommun, daterad 2015-02-04, antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Beslutet överklagades av ett antal kommunmedlemmar och Förvaltningsrätten i Malmö
upphävde genom en dom 2015-06-11 beslutet. Skälet till avgörandet var kort att rätten ansåg att
det överuttag som motiverats av framtida projekt, inte hade stöd i lag. Domen har överklagats av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Svalövs kommun.
I och med förvaltningsrättens beslut upphävdes kommunens beslut om ny VA-taxa och det finns
behov av ett nytt beslut avseende en taxa med justerade anläggningsavgifter för att täcka
kostnaderna för utbyggnad. Parallellt med den juridiska processen gällande överklagat beslut till
kammarrätten har därför förslag på en ny VA-taxa tagits fram där anläggningsavgifterna har
justerats till en nivå som innebär 100 % täckningsgrad istället för de 105 % som angavs i den
taxa som upphävts. Förslaget innebär att anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med
55 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från
383 413 kr till 589 125 kr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-06
Taxebilagor 1-3
Kompletterande PM ang anläggningsavgifternas nivå från WSAP, daterat 2015-07-07
Meddelande från kammarrätten ang avslag på inhibition, daterat 2015-07-08
Överklagande av beslut från Förvaltningsrätten, 2015-07-02
Dom från Förvaltningsrätten, 2015-06-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 20

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister
Olssons (S) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 55 % för ett Typhus A från 101 225 kr till
156 875 kr samt med 54 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 589 125 kr. 2) VA-taxa, taxebilaga
1), med anläggningsavgifter justerade enligt ovan, daterad 2015-07-07, antas att gälla fr.o.m.
2015-09-01.
Charlotta Eldh (MP): Avslag på Olof Röstins m fl yrkande.
Charlotta Eldh (MP): Eftersom hela taxeringsmodellen slår hårt mot den enskilde vill Miljöpartiet
att en solidarisk modell för finansiering utreds innan beslut fattas.
Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M): Avslag på Charlotta Eldhs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotta Eldhs yrkande, och finner att kommunstyrelsen
avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, EMTO, BRG)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: 1123-2013

§ 157 Motion, Röstångahallen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, samt bygg-,
trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat 2015-05-22, avslås den första att-satsen, och
de andra och tredje att-satserna anses besvarade.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) har inkommit med en motion avseende
eventuellt inköp av Röstångahallen (fd ICA) mm.
Motionärerna föreslår 1) att kommunen bjuder in fastighetsägaren till bl.a. Röstångahallen (fd
ICA) för diskussion och eventuell förhandling om att köpa in fastigheten, 2) att kommunen ser
över sina egna fastigheter och vidtar lämpliga åtgärder samt 3) att kommunen gör en
bedömning om det finns ovårdade fastigheter och vidtar möjliga åtgärder för att komma till rätta
med problemen.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet avs de första två förslagen, och till
bygg-, trafik- och räddningsnämnden avs det tredje förslaget.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2015-06-02. I yttrandet
konstateras sammanfattningsvis avs motionens första två punkter att det inte är lämpligt att
inleda dialog om köp samt att översyn av egna fastigheter görs inom den löpande
verksamheten hos förvaltningen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 84, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-06-02, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, avslås den första
att-satsen, och den andra att-satsen anses besvarad.
Bygg-, trafik och räddningsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande över motionen, där det
sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen på uppdrag av nämnden redan arbetar med
att minska antalet ovårdade fastigheter i kommunen och att det inte är aktuellt med en särskild
utredning för Röstånga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Bygg-, trafik och räddningsnämnden fattade 2015-06-11, § 79, följande beslut: Ordförandes
yttrande, daterat 2015-05-22, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Mot bakgrund av bygg-, trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat 2015-05-22, anses
motionen besvarad i den del som gäller ovårdade fastigheter.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik och räddningsnämndens protokoll 2015-06-11, § 79
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 84
Ordförandes yttrande, daterat 2015-06-02
Remittering till utskottet, daterad 2014-01-28
Lennart Petterssons och Agnetha Perssons motion, inkommen 2013-11-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Ann Petterssons (M) och Krister Olssons (S) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat
2015-06-02, samt bygg-, trafik- och räddningsnämndens yttrande, daterat 2015-05-22, avslås
den första att-satsen, och de andra och tredje att-satserna anses besvarade.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna inkl yttrande
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM) inkl yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: 224-2014

§ 158 Motion, trafikteori för årskurs 7-9
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses vara besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linda Lindbergs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2014-11-10, att Svalövs
kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa trafikteori som alternativt spår för årskurs 7-9
inom grundskolan för Svalövs Kommun.
Utbildningsutskottets ordförande skriver i sitt svar på motionen att då det är Skolverket och inte
Svalövs Kommunfullmäktige som äger frågan om att utreda huruvida det är möjligt att införa det
som motionärerna efterfrågar, kan inte motionen bifallas. Den kan i grunden av samma skäl inte
avslås, då en skola som så önskar, kan göra en framställan till Skolverket om att få genomföra
förändringar av kursplanen i enlighet med skolförordningen. Därmed återstår endast att motionen
med detta svar anses besvarad.
Utbildningsutskottet fattade 2015-06-18, § 57, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
skrivelse som sin egen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 57
Svar från utbildningsutskottets ordförande, daterad 2015-04-06
Remittering av motion, daterad 2015-02-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 144
Motion från Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD), inkommen 2014-11-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses vara besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linda Lindbergs m fl yrkanden,
och finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: KS 147-2015, SN 30-2015

§ 159 Motion, Inrätta en social investeringsfond i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion som rör möjligheten att inrätta en social
investeringsfond i Svalövs kommun. I motionen föreslås att Svalövs kommun kontaktar en eller
flera av de 30-tal kommuner som infört sociala investeringsfonder och tar reda på både
humanistiska och ekonomiska resultat av fonderna, samt att Svalövs kommun utreder om
sociala investeringsfonder är något som kommunen borde satsa på.
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen. I det föreslås att motionen bör avslås.
Socialnämnden fattade 2015-06-24, § 113, följande beslut: Förvaltningens yttrande, daterat
2015-06-12, antas som socialnämndens eget.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2015-06-24, § 113
Förslag till svar från förvaltningen, daterat 2015-06-12
Remittering av motion till socialnämnden
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-23 § 22
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2015-01-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen
avslås, med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: 189-2015

§ 160 Motion, Traditionell kyrklig skolavslutning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linda Lindbergs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 2015-02-03 att,
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att föra dialog med våra församlingar att
arrangera traditionsenliga skolavslutningar i våra lokala kyrkor enligt skollagens riktlinjer. De
föreslår även att kommunfullmäktige ger våra rektorer stöd och rekommendationer att arrangera
skolavslutningar i våra lokala kyrkor.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I svaret skriver han bland annat att
Utgående från kommande lagtext och från dess starka inslag av fritt val för skolan att arrangera
sina skolavslutningar efter vad som är möjligt platsmässigt och logistiskt, samt kyrkans fristående
ställning mot politiken så kan det uppfattas som förvirrande om kommunpolitiken genom ett
särskilt agerande lägger sig i denna fråga. Dessutom kan det uppfattas som förvirrande att man
kommer till en slutsats i Riksdagen, att det skall råda stor frivillighet och till en annan på det
kommunala planet, att alla skall rekommenderas att fira sin skolavslutning på ett specifikt sätt.
För att bibehålla tydlighet är det viktigt att skolan har kvar full valfrihet i frågan.
Utbildningsutskottet fattade 2015-06-18, § 56, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
skrivelse som sin egen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-06-18, § 56
Svar från utbildningsutskottets ordförande, daterad 2015-06-04
Remittering av motion, daterad 2015-03-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 24
Motion från Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD), inkommen 2015-02-03

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Linda Lindbergs m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Sida
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Dnr: 2011-2015

§ 161 Motion, Hundrastgård
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, bifalls
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Torkar Andersson (C) har inkommit med en motion avseende
behovet av hundrastgårdar.
Motionärerna föreslår att Svalövs kommun utreder behovet av hundrastgårdar samt att Svalövs
kommun utreder lämpliga placeringar för hundrastgårdar och driftsformer för desamma.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande,
daterat 2015-06-02, i vilket det sammanfattningsvis konstateras att det kan anses motiverat med
en sådan utredning som motionärerna föreslår.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-06-09, § 85, följande beslut: Ordförandens yttrande,
daterat 2015-06-02, antas som utskottets eget
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-06-02, bifalls motionen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-06-09, § 85
Ordförandes yttrande, daterat 2015-06-02
Remittering av motion, daterad 2015-04-13
Fredrik Jönssons (C) och Ida Torkar Anderssons (C) motion, inkommen 2015-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat
2015-06-02, bifalls motionen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen inkl yttrande (MSDG, NSGM, FKJN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2015-08-17
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Dnr: 614-2015

§ 162 Motion, webbsändningar från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med förste och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige, samt i dialog med gruppledarna i kommunfullmäktiges representerade
partier, får i uppdrag att ta fram underlag som belyser olika tekniska och ekonomiska
alternativ för att möjliggöra webb-baserad sändning av kommunfullmäktiges sammanträden
och att underlaget redovisas till kommande budgetprocesser.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) föreslår i en motion daterad 2015-04-11 att
Svalövs kommun utreder förutsättningarna för webb-sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande skriver i sitt svar
på motionen att det borde vara intressant för kommunfullmäktige att titta närmare på
möjligheterna att webb-sända sammanträdena via kommunens hemsida. På det viset kan man
öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden ytterligare och därmed stärka den lokala
demokratin bland kommunens medborgare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-06-22, § 70, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalles. 2) Kommunfullmäktiges
ordförande, i samråd med förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige, samt i dialog
med gruppledarna i kommunfullmäktiges representerade partier, får i uppdrag att ta fram
underlag som belyser olika tekniska och ekonomiska alternativ för att möjliggöra webb-baserad
sändning av kommunfullmäktiges sammanträden och att underlaget redovisas till kommande
budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 70
Svar på motion, webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-05-31
Remittering av motion, Webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-05-05
kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 69
Motion, webbsändningar från kommunfullmäktige, daterad 2015-04-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles. 2) Kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige, samt i dialog med gruppledarna i
kommunfullmäktiges representerade partier, får i uppdrag att ta fram underlag som belyser olika
tekniska och ekonomiska alternativ för att möjliggöra webb-baserad sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden och att underlaget redovisas till kommande
budgetprocesser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-08-17
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Dnr: 110-2015

§ 163 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 2015-08-17,
daterad 2015-08-06. Redovisningen omfattar beslut fattade 2015-05-21 – 2015-08-05.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

