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Dnr: 698-2013, 179-2013

§ 125 Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2013
___________________________________________________________________
Ajournering kl. 18.35 för utdelning av kulturpris och kulturstipendium.

___________________________________________________________________
Årets kulturstipendier delades ut till Beata Ripa och Therese Karlsson.
Årets kulturpris delades ut till Föreningen Olivedal 1880. Kulturpriset utgjordes av ett konstverk
av Susanne Jardeback.

___________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 18.50

___________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 126 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från välfärdsberedningen 2013-09-02
Protokoll från demokratiberedningen 2013-09-09
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2013-09-09
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2013-09-26.
b) Sammanställning individ- och familjeomsorgen av gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 1 och 2 2013 (dnr 923-2013).
Socialnämnden beslutade 2013-09-17, § 122, att inlämnade kvartalsrapporter till Inspektionen för
vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 2013 för individoch familjeomsorg, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
c) Meddelande om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (dnr 55-2013)
Länsstyrelsen har utsett Bedrija Halilovic till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Dennis
Nilsson (S) samtidigt som Afrim Goxhuli (S) har utsetts som ny ersättare.

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

§ 127 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Jan Nilsson (FP) godkänns.
2. Till ledamot i välfärdsberedningen efter Eva Rosqvist (SD) utses Anders Nilsson (SD).
3. Till ersättare i välfärdsberedningen efter Anders Nilsson (SD), som inträtt som ordinarie
ledamot, utses Alexandra Borg (SD).
4. Till ersättare i valberedningsnämnden efter Eva Rosqvist (SD) utses Linda Lindberg (SD).
5. Till ersättare i valnämnden efter Eva Rosqvist (SD) utses Anders Nilsson (SD).
6. Till representant i samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv ägarsamråd utses
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C).
7. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Jan Nilsson (FP) utses
Anna Wolf (FP).
8. Till ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Jan Nilsson (FP) utses Göran
Lundqvist (FP).
9. Till ombud för kommunens aktier i AB SvalövsLokaler efter Jan Nilsson (FP) utses Marcus
Zadenius (FP).
10. Till ombud för kommunens aktier i AB SvalövsBostäder Jan Nilsson (FP) utses Marcus
Zadenius (FP).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 112, att bordlägga valet av ledamot i
välfärdsberedningen, valet av ersättare i valberedningsnämnden och valet av ersättare i
valnämnden efter Eva Rosqvist (SD).
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv efterfrågar i skrivelse daterad 2013-09-26
medlemmar för sitt ägarsamråd. I de flesta samordningsförbunden består ägarsamrådet av
statens två högsta chefer samt regionens och kommunernas kommunstyrelseordförande och
oppositionsråd eller motsvarande. Medlemmar i ägarsamrådet får inte sitta i förbundets styrelse.
Jan Nilsson (FP) har i skrivelse daterad 2013-10-21 avsagt sig samtliga politiska uppdrag i
partiet, det vill säga som ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling samt ombud för kommunens aktier i AB Svalövslokaler
och AB SvalövsBostäder. Jan Nilsson har därefter avlidit.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Nilsson, daterad 2013-10-21
Skrivelse från Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv, daterad 2013-09-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-23, § 112
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Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 39-2013

§ 128 Delårsbokslut per 2013-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.
2. Bedömningen God ekonomisk hushållning bedöms bli uppfylld vid årets slut.
3. Delårsbokslut för Svalövs kommun 2013-01-01 — 08-31 fastställs.
4. Anslaget för grundskolan sänks med 3 300 tkr beroende på färre elever.
5. Anslaget för förskolan höjs med 2 600 tkr beroende på fler barn.
6. Anslaget för strategisk reserv höjs med 700 tkr med anledning av förändrade anslag inom
grundskola och förskola.
7. 225 tkr anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av del av
räddningsfordon.
8. Ekonomichefen får i uppdrag att i samband med uppföljning 2013-10-31 och bokslut
2013-12-31, genomföra omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot
bakgrund av förändrat barn-/elevantal.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C) deltar ej i beslutet vad gäller punkterna 2) samt 4) – 8).

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsbokslut för Svalövs kommun per 2013-08-31.
Utfallet för perioden t.o.m. augusti 2013 visar ett positivt resultat med 17,6 mnkr. En starkt
bidragande orsak till det höga resultatet är effekten av semesterlöneskulden, som är som lägst
per 31 augusti.
Prognosen för helåret pekar på ett årets resultat med 12,2 mnkr. Därefter har tilläggsanslag
beslutats via kompletteringsbudget 3. Här har drygt 3 mnkr disponerats i samband med
återbetalda sjukförsäkringspremier. Dessa 3 mnkr sänker årets resultat till 9,2 mnkr.
Antalet barn inom förskolan är 26 högre än budget. Anslaget bör därför höjas med 2,6 mnkr
enligt kommunens modell.
Antalet elever i grundskolan är 45 lägre än budget och fritidshemsbarnen 16 fler än budgeterat.
Anslaget bör därför sänkas med 3,3 mnkr enligt kommunens modell.
Vid samverkansmöte gällande räddningstjänst (Landskrona, Svalöv och Bjuv deltog) beslutades
att Landskrona begagnade släckbil skulle ersätta det reservfordon som Svalöv och Bjuv delat på.
Reservbilen hade fått körförbud. Den begagnade bilen är värderad till 450 tkr och det var tänkt
att Svalöv och Bjuv skulle leasa bilen i 3 år för att sedan köpa ut den för 1 kr i slutet av 2016.
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Bjuv ville dock betala hela summa 225 tkr 2013 vilket innebär att det finns ett önskemål att
Svalöv också köper vår del av bilen 2013 för 225 tkr.
Kapitalkostnaden ryms inom befintlig ram för räddningstjänsten. Ett anslag i
investeringsbudgeten behövs dock.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14, § 155, att 1. För att lättare kunna hantera de centrala
uppdragen i uppföljningarna i Hypergene tar resp utskott särskilt ansvar för centrala uppdrag enl
följande: a) Arbetsutskottet ansvarar särskilt för följande uppdrag: "Konstnärlig utsmyckning skall
prioriteras...", "Förbättra samverkan inom förebyggande verksamhet", "Öka marknadsföringen...",
"Förbättra företagsklimatet...", "Förbättra förutsättningarna för nystart av företag", "Medverka till
ökad förståelse mellan näringsliv och kommun" samt "Skapa rutiner och verktyg som stöder
utvecklings- och kvalitetsarbete". b) Utbildningsutskottet ansvarar särskilt för följande uppdrag:
"Anordna trygghetsvandringar", "Öka måluppfyllelsen i grundskolan" samt "Samverkan inom
Skåne Nordväst för att öka måluppfyllelsen i skolan". 2. Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till reviderad delegationsordning, innebärande en rätt för ekonomichefen att fatta beslut
om omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot bakgrund av förändrat
barn-/elevantal, i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Nämnder, styrelser,
utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2. Bedömningen God ekonomisk
hushållning bedöms bli uppfylld vid årets slut. 3. Delårsbokslut för Svalövs kommun
2013-01-01 – 08-31 fastställs. 4. Anslaget för grundskolan sänks med 3 300 tkr beroende på
färre elever. 5. Anslaget för förskolan höjs med 2 600 tkr beroende på fler barn. 6. Anslaget för
strategisk reserv höjs med 700 tkr med anledning av förändrade anslag inom grundskola och
förskola. 7. 225 tkr anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av del av
räddningsfordon. 8. Ekonomichefen får i uppdrag att i samband med uppföljning 2013-10-31 och
bokslut 2013-12-31, genomföra omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot
bakgrund av förändrat barn-/elevantal.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2013
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 155
Delårsbokslut för Svalövs kommun per 2013-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): 1)
Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2) Bedömningen
God ekonomisk hushållning bedöms bli uppfylld vid årets slut. 3) Delårsbokslut för Svalövs
kommun 2013-01-01 — 08-31 fastställs. 4) Anslaget för grundskolan sänks med 3 300 tkr
beroende på färre elever. 5) Anslaget för förskolan höjs med 2 600 tkr beroende på fler barn. 6)
Anslaget för strategisk reserv höjs med 700 tkr med anledning av förändrade anslag inom
grundskola och förskola. 7) 225 tkr anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av
del av räddningsfordon. 8) Ekonomichefen får i uppdrag att i samband med uppföljning 2013-10-
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31 och bokslut 2013-12-31, genomföra omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna
mot bakgrund av förändrat barn-/elevantal.
Christer Laurell (C): Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkanden, punkterna 1) och 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MAN, KALN)
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Dnr: 709-2013

§ 129 Granskning av LSS-verksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
PWC granskade LSS-verksamheten i februari månad 2013. Syftet med granskningen var att
bedöma om välfärdsutskottet, vård- och omsorgsutskottet och socialnämnden säkerställde att
verksamheten för LSS var ändamålsenlig och effektiv.
Verksamheten kommer att vidareutveckla riktlinjerna och rutinerna för biståndsbedömning,
handläggning och uppföljning.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-08-28, § 34, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och
kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14, § 156, att anta kommunförvaltningens skrivelse som
sin egen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 156
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-08-28, § 34
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-08-16
Bilaga 1, Kvalitetshandbok gällande biståndsbedömning och handläggning av LSS-ärenden
Bilaga 2, Verksamhetsplan LSS 2013
Bilaga 3, Planeringshjul ekonomi, personal/arbetsmiljö och kvalitet
Revisionsrapport, granskning av LSS-verksamheten, daterad 2013-03-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
I ärendet yttrade sig vidare Patrik Wilhelmsson (KD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
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Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SHG, BTTG, SNJN, CAKK)
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Dnr: 48-2013

§ 130 LOV – revidering av förfrågningsunderlag och översyn av
ersättningssystemet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 345 kr
exkl. moms.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 435 kr
exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
2011 infördes valfrihetssystem inom hemtjänsten i Svalövs kommun. De erfarenheter som har
vunnits sedan dess innebär att förfrågningsunderlaget behöver revideras och att
ersättningsnivåerna behöver höjas.
Vad avser förfrågningsunderlaget så är det endast på en punkt som förändringarna har betydelse
för brukarna. Enligt nu gällande förfrågningsunderlag ska utföraren, när den erhållit beställning
om serviceinsatser, kontakta brukaren inom 24 timmar. Förvaltningen föreslår att denna tid
ändras till 72 timmar. Övriga ändringar är redaktionella.
Vad avser ersättningsnivåerna så föreslår förvaltningen att de för serviceinsatser höjs från 290 kr
exkl. moms till 345 kr exkl. moms och för omvårdnadsinsatser från 380 kr exkl. moms till 435 kr
exkl. moms.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2013-08-28, § 37, följande beslut: Föreslagna ändringar i
förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28, exkl. bilagor, antas.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 345 kr exkl.
moms. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara
435 kr exkl. moms.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-10-14, § 158, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 345 kr exkl.
moms. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara
435 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 158
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-08-28, § 37
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1 - 5
Reviderat förfrågningsunderlag
Bilagor till förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag där föreslagna ändringar är markerade
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S) och Christer Laurell (C): 1) Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och
med den 1 januari 2013 vara 345 kr exkl. moms. 2) Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska
från och med den 1 januari 2013 vara 435 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, JBN, AAFR, MEKN, SEPN, CAKK)
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Dnr: 455-2007

§ 131 Policy för namngivning av gator i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Policy för namngivning av gator, parker och övriga allmänna platser i Svalövs kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för namngivning av gator, parker och
övriga allmänna platser i Svalövs kommun. Namngivningen beslutas enligt delegeringsordningen
av samhällsbyggnadsutskottet.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-09-18, § 129, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Policy för gator, parker och övriga allmänna platser i
Svalövs kommun antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-10-14, § 161, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Policy
för namngivning av gator, parker och övriga allmänna platser i Svalövs kommun antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 161
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-09-18, § 129
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-09-04
Förslag till policy för gator, parker, och övriga allmänna platser i Svalövs kommun, daterad
2013-08-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S): Policy för namngivning av gator, parker och
övriga allmänna platser i Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, SPN, MALN, HAHZ)
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Dnr: 927-2013

§ 132 Sammanträdestider 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder under 2014 följande dagar (kl. 18.30): 27 januari,
24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 3 november
(extra), 24 november och 15 december.
2. Demokratiberedningen sammanträder under 2014 följande dagar (kl 18.30): 3 februari,
3 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober och 17 november.
3. Välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen sammanträder under
2014 följande dagar (kl. 18.30): 20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni,
8 september, 13 oktober, 10 november och 1 december.
4. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete sammanträder under 2014 följande dagar:
20 mars, 22 maj, 16 oktober och 4 december.
5. Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder under 2014 följande dagar:
6 februari, 10 april, 25 september och 13 november.
6. Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för 2013.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina och beredningarnas sammanträdestider för 2013.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för SVABO/SVALO,
bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och i viss mån regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde
regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14, § 162, om sammanträdestider för styrelsen och
samtliga fyra utskott. Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde,
liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige sammanträder under 2014 följande dagar (kl. 18.30): 27 januari, 24 februari,
31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 3 november (extra),
24 november och 15 december.
Demokratiberedningen sammanträder under 2014 följande dagar (kl 18.30): 3 februari, 3 mars,
7 april, 5 maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober och 17 november.
Välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen sammanträder under 2014
följande dagar (kl. 18.30): 20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 8 september,
13 oktober, 10 november och 1 december.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete sammanträder under 2014 följande dagar:
20 mars, 22 maj, 16 oktober och 4 december.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder under 2014 följande dagar:
6 februari, 10 april, 25 september och 13 november.
Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ, MAP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Dnr: 1000-2013

§ 133 Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad
2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett brukarbaserat
ersättningssystem på lika villkor som en extern anordnare. Ett sådant system bör kombineras
med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig
planering och inte endast fokus på det enskilda året. Varje område/resultatenhet som har dessa
verksamheter ska därför balansera sitt ekonomiska resultat över åren på samma sätt som en
extern anordnare, vilket görs genom en resultatutjämningsfond.
Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till resultat som bör föras till
resultatutjämningsfond för varje område/resultatenhet.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-10-30, § 83, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-11-04, § 168, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad
2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-04, § 168
Utbildningsutskottets protokoll 2013-10-30, § 83
Reviderad förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-10-22
Utbildningsutskottets protokoll 2013-10-07, § 78
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-10-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Ingrid Ekström (SD) och Rolf Jonsson (MP): Resultaten för de sex
resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad 2013-10-22. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
I ärendet yttrade sig vidare Christer Laurell (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Dnr: 1213-2012

§ 134 Budget 2014, plan 2015 – 2016, skattesats
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till oförändrat
20,49 kr per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet kring Strategisk Budget 2014 och Plan 2015-2016 är tänkt att behandlas i
kommunfullmäktige i december månad 2013. Svalövs kommun måste dock besluta om
skattesatsen senast under november månad. Oförändrad skattesats föreslås.
Arbetsutskottet föreslog 2013-10-21, § 90, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till
oförändrat 20,49 kr per skattekrona.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-11-04, § 169, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till oförändrat 20,49 kr
per skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-04, § 169
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-21, § 90
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2013-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Olof Röstin (M), Torbjörn
Ekelund (FP), Ingrid Ekström (SD), Rolf Jonsson (MP) och Axel Ebbe Nilsson (-): Utdebitering av
allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till oförändrat 20,49 kr per
skattekrona.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till
Skatteverket
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Dnr: 1132-2012

§ 135 Regelverk för resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till Lokala regler för resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m. bokslut 2013
enligt förvaltningens förslag i bilaga 1, daterad 2013-05-13.
2. Överskott från verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i resultatutjämningsreserven
med 8,5 miljoner kronor enligt lagstiftningens möjligheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2013-05-14, § 53, att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag angående Regelverk för
resultatutjämningsreserv till kommande sammanträde.
Ny lagstiftning fr.o.m. 1 januari 2013 ger kommuner möjlighet till att införa Kommunala
resultatutjämningsreserver.
Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan
använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur med lägre
skatteintäkter än normalt.
De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska
besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.
En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010,
2011 och 2012. Förvaltningen föreslår detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2013-09-23, § 83, att notera
informationen och att ärendet behandlas på kommande sammanträde.
Arbetsutskottet föreslog 2013-10-21, § 91, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till Lokala regler för resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m.
bokslut 2013 enligt förvaltningens förslag i bilaga 1, daterad 2013-05-13. 2) Överskott från
verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner
kronor enligt lagstiftningens möjligheter.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-11-04, § 170, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Förslag till Lokala regler för resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m. bokslut 2013 enligt
förvaltningens förslag i bilaga 1, daterad 2013-05-13. 2) Överskott från verksamhetsåren 2010,
2011 och 2012 avsätts i resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner kronor enligt lagstiftningens
möjligheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-04, § 170
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-21, § 91
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23, § 83
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-15
Bilaga 1: Förvaltningens förslag till lokala föreskrifter
Bilaga 2: Förslag från arbetsgrupp Kommunförbundet Skåne
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14, § 53

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): 1) Förslag till Lokala regler för
resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m. bokslut 2013 enligt förvaltningens förslag i bilaga
1, daterad 2013-05-13. 2) Överskott från verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i
resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner kronor enligt lagstiftningens möjligheter.
I ärendet yttrade sig vidare Christer Laurell (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Dnr: 913-2012

§ 136 Motion, Uppdatering av byggnadsvårdspremium
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) har i en motion, daterad 2012-09-09, föreslagit att
byggnadsvårdspremiet ska byta namn till Byggnads- och trädgårdspris och delas ut från 2013,
samt att de kriterier som finns ska lyftas fram tydligare.
Motionen har av kommunstyrelsens ordförande, 2012-10-26, remitteras till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden för yttrande.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden fattade 2013-08-28, § 27, följande beslut: Ordförandens
yttrande, daterat 2013-08-19, antas som bygg-, trafik- och räddningsnämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen. Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionens första att-sats avslås. Motionens andra attsats bifalles.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-10-14, § 163, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionens första att-sats avslås. Motionens andra att-sats bifalles.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14, § 163
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2013-08-28, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 64
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M): 1) Motionens första att-sats avslås. 2) Motionens andra att-sats bifalles.
I ärendet yttrar sig vidare Eva Olofsson (C).

Beslutsgång
Förste vice ordföranden Gunnar Bengtsson ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
25/28

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
26/28

Dnr: 1030-2013

§ 137 Motion, Hälsans stig
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör Hälsans stig.
I motionen föreslås att kommunen upprättar såväl en fysisk plan som en tidplan för skyltning av
dessa hälsostigar i de olika byarna samt att folkhälsorådet involveras i planeringen.

Beslutsunderlag
Agnetha Perssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-10-14
Vid sammanträdet presenterade Agnetha Persson (C) motionen i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18

Sida
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Dnr: 1123-2013

§ 138 Motion, Eventuellt inköp av Röstångahallen (f d ICA)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) har lämnat in en motion som rör eventuellt
inköp av Röstångahallen (f d ICA) m m.
I motionen föreslås att kommunen bjuder in fastighetsägaren till bl.a. Röstångahallen (f d ICA) för
diskussion och eventuell förhandling om att köpa in fastigheten. I motionen föreslås även att
kommunen ser över sina egna fastigheter och vidtar lämpliga åtgärder samt att kommunen gör
en bedömning om det finns ovårdade fastigheter och vidtar möjliga åtgärder för att komma till
rätta med problemen.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Agnetha Perssons (C) motion, inkommen 2013-11-04
Vid sammanträdet presenterade Agnetha Persson (C) motionen i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-11-18
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Dnr: 1124-2013

§ 139 Motion, Konkreta åtgärder för att förbättra boende- och
besökssituationen i Röstånga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion som rör konkreta åtgärder
för att förbättra boende- och besökssituationen i Röstånga.
I motionen föreslås: minska höjden på häckarna runt parkeringen vid Röstånga Gästgivaregård,
sätt upp bättre belysning på parkeringen, ansök om och sätt upp övervakningskameror på
parkeringen, ta initiativ tillsammans med försäkringsbolagen om en utökad och strukturerad
grannsamverkan, undersök om det finns andra dolda platser i Röstånga, där det kan förekomma
kriminella handlingar och där kommunen kan bidra till att försvåra för brottslingarna.

Beslutsunderlag
Agnetha Perssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, inkommen 2013-11-04
Vid sammanträdet presenterade Agnetha Persson (C) motionen i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

