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Dnr: 314-2011

§ 2 Information, Förslag till kulturprogram för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Information om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun noteras och överlämnas till
kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Hjördis Nilsson (FP), ordförande beredningen för kommunalt kulturprogram och bibliotekarie
Annelien vad der Tang Eliasson informerar om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Förslag till Kulturprogram för Svalövs kommun, daterad 2013-01-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Hjördis Nilsson (FP),
Christer Laurell (C) och Aase Jönsson (KD): Information om förslag till kulturprogram för Svalövs
kommun noteras och överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
Vid sammanträdet yttrade sig vidare Jenny A Wenhammar (MP), Agnetha Persson (C), Birgitta
Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Beredningen för kommunalt kulturprograms presidium
Kommunförvaltningen (MAN, KET, MAJN, ATE)
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Dnr: -

§ 3 Frågestund om kulturprogrammet
_____________________________________________________________________________
Ajournering för allmänhetens frågestund
_____________________________________________________________________________
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun.
Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara
30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också
tas in i ortstidningarna samt på webben.
___________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 19.05
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 4 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar:
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens
gemensamma sammanträde 2012-12-05.
b) Rapport, medborgardialog om kommunikation med politiker, välfärdsberedningen oktober
2012 (dnr 604-2009).

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

§ 5 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ledamot i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil Fennstam (SD) utses Anders
Nilsson (SD).
2. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Kerstin Nordstedt (S) utses
Merima Colak (S).
3. Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
4. Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
5. Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja
Nilsson (V) bordlägges.
6. Till ersättare i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Ingrid Ekström (SD) utses Niklas
Andersson (SD).
7. Till ersättare i Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Anders Nilsson (SD) utses
Kim Hellström (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17, § 154, att bordlägga valet av ny ledamot i Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling efter Emil Fennstam (SD), valet av ersättare i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen efter Kerstin Nordstedt (S), 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).
Ingrid Ekström (SD) har i skrivelse daterad 2013-01-28 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Anders Nilsson (SD) har i skrivelse daterad 2013-01-28 avsagt sig uppdraget som ledamot i
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Nilsson, daterad 2013-01-28
Avsägelse från Ingrid Ekström, daterad 2013-01-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-17, § 154
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 1160-2012

§ 6 Granskning av äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna ska varje år i sin revisionsberättelse uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa. PwC har fått i
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska styrning och planering av äldreomsorgen.
Revisionen konstaterar efter genomförd granskning att det finns en utvecklad dialog mellan
välfärdsutskottet och produktionen inom Vård och omsorg. Revisionens bedömning är att
välfärdsutskottet agerar aktivt utifrån aktuell situation och information som erhålls från
verksamheten. Verksamhetsplanen är ändamålsenlig i sin utformning då denna baseras på
beslutade mål från kommunfullmäktige och uppdrag från utskottet.
Det finns ett brukarbaserat ersättningssystem. Revisionens bedömning är att det finns
möjligheter att ytterligare utveckla den brukarbaserade ersättningen inom särskilt boende och
demensvård. Verksamheten kommer under 2013 att undersöka möjligheten att etablera en
modell som tar hänsyn till det enskilda vårdbehovet.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-11, § 66, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14, § 10, att anta kommunförvaltningens skrivelse som sin
egen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten
och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 10
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-11, § 66
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisionsrapport, granskning av äldreomsorgen, daterad 2012-10-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
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I ärendet yttrade sig vidare Agnetha Persson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LWG, MHE)
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Dnr: 1157-2012

§ 7 Uppföljning av granskning avseende hemvården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes i januari 2011 en granskning av
hemvården i Svalövs kommun. Granskningen visade att hemvården bedriver en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av verksamheten men att styrningen och uppföljningen av välfärds- och
myndighetsutskottet kan stärkas.
PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att genomföra en uppföljning av
granskningen i syfte att få svar på om välfärdsutskottet vidtagit åtgärder för att förbättra styrning
och uppföljning av hemvården.
Sedan granskningen av hemvården i januari 2011 har ett antal åtgärder, i enlighet med
revisionsrapportens synpunkter vidtagits eller påbörjats. Samtidigt har beslut om ny
förvaltningsorganisation tagits. Den nya organisationen som träder i kraft den 1 januari 2013
innebär en ökad tydlighet och enkelhet för medborgare och medarbetare. Den nya
organisationen förväntas underlätta samverkan mellan yrkesgrupper och uppföljning av
biståndsinsatser som utförs. Det arbete som har påbörjats samt den nya organisationen,
kommer att innebära att utskottets ansvar och befogenheter för styrning och ledning av
hemvården kommer att förbättras.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-11, § 65, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14, § 11, att anta kommunförvaltningens skrivelse som sin
egen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten
och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 11
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-11, § 66
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisionsrapport, granskning av äldreomsorgen, daterad 2012-10-24
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Agnetha Persson (C): Revisionsrapporten och kommunstyrelsens
yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LWG, MHE)
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Dnr: 1095-2012

§ 8 Sårbarhetsanalys 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftning ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Syftet med en sårbarhetsanalys är att identifiera kommunens hanteringsförmåga att stå emot
olika påfrestningar och målet med analysen är att komma med åtgärdsförslag för att förbättra
krishanteringsförmågan.
Sårbarhetsanalysen har utarbetats av räddningstjänsten. Vid analystillfällena har även berörda
förvaltningar deltagit. I arbetet med att ta fram klimatberoende scenarios har Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOBI, deltagit.
Sårbarhetsanalysen för Svalövs kommun kommer tillsammans med Riskanalysen för Svalövs
kommun, 2010 (antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30) att redovisas till länsstyrelsen.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2012-11-16, § 107, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-01-14, § 4, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 4
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-11-16, § 107
Förslag till sårbarhetsanalys, daterad 2012-08-20
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Jenny A Wenhammar (MP), Torbjörn Ekelund
(FP), Ingrid Ekström (SD) och Aase Jönsson (KD): Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20,
antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-01-28

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
14/23

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-01-28

Sida
15/23

Dnr: 933-2012

§ 9 Indexuppräkning av pris för småhus- och industritomter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt industritomter ska följa konsumentprisindex
utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte
som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring
ska ingen prisjustering ske.
2. Grundavgiften för tomtpriset för småhustomter ska följa konsumentprisindex utveckling
(oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller
närmast efter det att avgiften beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska ingen
prisjustering ske.
3. Bestämmelserna ovan gäller priser som beslutats av kommunfullmäktige 2007-06-25,
§ 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom för priser som fastställts i särskild ordning av tillväxtoch samhällsbyggnadsutskottet. Vid den första reglering som genomförs enligt detta beslut
ska priser som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-11-19 räknas upp med
förändringen i konsumentprisindex sedan det årsskifte som inföll närmast efter det att priset
beslutades.
4. Priser som reglerats enligt index ska gälla fr.o.m. den 1 januari varje nytt år. För år 2013
ska dock de reglerade priserna gälla först fr.o.m. den 1 april.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2012-06-20, § 69, åt kommunförvaltningen att
ta fram förslag till beslut om medgivande från kommunfullmäktige att generellt få indexuppräkna
tomtpriser. Förvaltningen har i efterhand uppfattat önskemål om att se över möjligheterna att
indexuppräkna pris även för industrimark.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-25, § 103, att tomtpriset, i fall då inte annat beslutas, ska
bestå av en grundavgift om 25 000 kr och en rörlig avgift om 100 kr/m2. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet fastställer tomtpris som avviker från denna schablon.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall då inte annat
beslutas, ska uppgå till 25 kr/m2. Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som
avviker från denna schablon.
Med bakgrund av att försäljning av småhustomter och industrimark inom ett
exploateringsområde sker under en längre period, bör priserna justeras efter hand med hänsyn
till inflation mm.
Kommunförvaltningen har tagit fram en förslagsskrivelse för prisjustering för småhustomter,
daterad 2012-11-07.
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-11-21, § 126, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt
industritomter ska följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp
årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid
eventuell negativ KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 2) Grundavgiften för tomtpriset för
småhustomter ska följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas
upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att avgiften beslutats. Vid
eventuell negativ KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 3) Bestämmelserna ovan gäller
priser som beslutats av kommunfullmäktige 2007-06-25, § 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom
för priser som fastställts i särskild ordning av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet. Vid den
första reglering som genomförs enligt detta beslut ska priser som framgår av bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2012-11-19 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex sedan
det årsskifte som inföll närmast efter det att priset beslutades. 4) Priser som reglerats enligt
index ska gälla fr.o.m. den 1 januari varje nytt år. För år 2013 ska dock de reglerade priserna
gälla först fr.o.m. den 1 april.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-01-14, § 5, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt industritomter ska följa konsumentprisindex
utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som
infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska ingen
prisjustering ske. 2) Grundavgiften för tomtpriset för småhustomter ska följa konsumentprisindex
utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som
infaller närmast efter det att avgiften beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska ingen
prisjustering ske. 3) Bestämmelserna ovan gäller priser som beslutats av kommunfullmäktige
2007-06-25, § 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom för priser som fastställts i särskild ordning av
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet. Vid den första reglering som genomförs enligt detta
beslut ska priser som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-11-19 räknas upp med
förändringen i konsumentprisindex sedan det årsskifte som inföll närmast efter det att priset
beslutades. 4) Priser som reglerats enligt index ska gälla fr.o.m. den 1 januari varje nytt år. För år
2013 ska dock de reglerade priserna gälla först fr.o.m. den 1 april.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 5
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-11-21, § 107
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-07
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-06-20, § 69

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1. Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt industritomter ska
följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start
fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid eventuell negativ
KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 2. Grundavgiften för tomtpriset för småhustomter ska
följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att avgiften beslutats. Vid eventuell negativ
KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 3. Bestämmelserna ovan gäller priser som beslutats
av kommunfullmäktige 2007-06-25, § 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom för priser som
fastställts i särskild ordning av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet. Vid den första reglering
som genomförs enligt detta beslut ska priser som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2012-11-19 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex sedan det årsskifte som inföll
närmast efter det att priset beslutades. 4. Priser som reglerats enligt index ska gälla fr.o.m. den 1
januari varje nytt år. För år 2013 ska dock de reglerade priserna gälla först fr.o.m. den 1 april.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, HAHZ, JBN, EMTO)
Mäklaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: 567-2012

§ 10 Motion, Kommunal nätkurator
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har i en motion föreslagit att Svalövs kommun ska prova arbetssättet med en
kommunal nätkurator.
Vid individ och familjeomsorgens planeringsdag i våras uppkom frågan om att använda
kommunens hemsida till att informera på ett annorlunda sätt. Det ska undersökas om det är
möjligt att använda internet på ett modernare sätt. Det kan vara direkt rådgivning eller som KD
har föreslagit, en nätkurator. Frågan är under utredning då det kan handla om personella
resurser. Möjligheten att använda internet till detta ändamål är fullt möjligt.
Socialnämnden fattade 2012-11-27, § 40, följande beslut: Förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-01-14, § 12, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 12
Socialnämndens protokoll 2012-11-27, § 40
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2012-10-22
Remittering av motion, daterad 2012-06-01
Motion från Aase Jönsson (KD), daterad 2012-05-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S) och Jenny A Wenhammar: Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet
från socialnämnden.
I ärendet yttrar sig vidare Aase Jönsson (KD).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons (S) m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (LWG, BTTG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 825-2012

§ 11 Motion, Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har, 2012-08-13, lämnat in en motion med
rubriken ”Översyn av pension och avgångsersättningar för förtroendevalda”. I motionen föreslås
att ”Bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
ses över”. Ordförande i ekonomi- och personalutskottet har skrivit ett yttrande över motionen där
han bl.a. skriver att Sveriges Kommuner och Landsting har påbörjat en översyn av nuvarande
ersättningsregler vad gäller pension och avgångsersättning för förtroendevalda. I dagsläget vet
kommunen inte när det kommer ett förslag från SKL eller hur det kommer att vara utformat, men
så snart det presenteras kommer det att bli föremål för diskussion och behandling i de organ
som har att hantera ärendet i Svalövs kommun.
Ärendet återremitterades på ekonomi- och personalutskottets sammanträde 2012-11-19 § 44 till
ordförande för komplettering med uppgifter om gällande regelverk. Bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevalda tillförs därför beslutsunderlaget.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2012-12-10, § 50, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att göra en sammanfattning av nuvarande bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda med förtydligande exempel. 2) Förvaltningen uppdras
att via SKL undersöka hur beslutsläget är angående bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda. 3) Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsens
arbetsutskott. 4) Ekonomi- och personalutskottet antar ordförandes yttrande som sitt eget.
Utskottet föreslog också kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottet.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-01-14, § 13, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 13
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-12-10, § 50
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
Yttrande från ordförande i ekonomi- och personalutskottet, daterat 2012-11-12
Remittering av motion, daterad 2012-09-04
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Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27 § 115
Motion från Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C), daterad 2012-08-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönsson (S): Motionen anses
besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottet.
Jenny A Wenhammar (MP): Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Jenny A Wenhammars yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (PAEK) (uppdrag)

Justerare
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Dnr: 1232-2012

§ 12 Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion som rör fältsekreterare i
Svalövs kommun.
I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder behovet av fältsekreterare och dess uppdrag
samt att kommunen avsätter medel i tilläggsbudget 1 2013 till ovanstående tjänst/-er.
Motionären Agnetha Persson (C) presenterade motionen i enlighet med arbetsordningen.

Beslutsunderlag
Agnetha Perssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2012-12-07

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1201-2012

§ 13 Interpellation, angående hörselslinga på Solgården
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson
(S). Interpellationen rör hörselslinga på Solgården.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S) och Aase Jönsson (KD).

Beslutsunderlag
Aase Jönssons (KD) interpellation, inkommen 2012-12-05
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

