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Dnr: -

§ 2 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2013-10-17
Protokoll från demokratiberedningen 2013-12-02.
b) Sammanställning från individ- och familjeomsorgen av gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 3 2013 (dnr 929-2013).
Socialnämnden beslutade 2013-10-22, § 147, att godkänna inlämnad kvartalsrapport till
Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2013.
För kvartalet finns sex beslut att rapportera, varav fyra har verkställts och två där ansökan
återtagits. Rapporten ska delges kommunfullmäktige för information.
c) Meddelande om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (dnr 32-2014)
Länsstyrelsen har utsett Ida Andersson (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Agnetha
Persson (C) samtidigt som Catrine Svensson (C) har utsetts som ny ersättare.

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

§ 3 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Stefan Andersson (S) godkännes.
2. Avsägelsen från Annie Carlsson (S) godkännes.
3. Valet av ledamot i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Stefan Andersson (S)
bordlägges.
4. Valet av ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Stefan Andersson (S)
bordlägges.
5. Valet av ersättare i valnämnden efter Stefan Andersson (S) bordlägges.
6. Valet av ersättare i välfärdsberedningen efter Annie Carlsson (S) bordlägges.
7. Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län om sammanräkning
för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stefan Andersson (S).

Sammanfattning av ärendet
Stefan Andersson (S) har i skrivelse daterad 2014-01-18 avsagt sig alla politiska uppdrag i
Svalövs kommun, det vill säga som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bygg-, trafik- och
rättningsnämnden, ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och ersättare i
valnämnden.
Annie Carlsson (S) har i skrivelse daterad 2014-01-21 avsagt sig sitt uppdrag i
välfärdsberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Andersson, daterad 2014-01-18
Avsägelse från Annie Carlsson, daterad 2014-01-21
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK Länsstyrelsen i Skåne län, BRG)
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Dnr: 1241-2013

§ 4 Arkivreglemente för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arkivreglementet antas att gälla fr.o.m. 2014-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns nuvarande arkivreglemente antogs 1992. Kommunens arkivarie har sett över
dokumentet och gjort vissa förändringar för att reglementet ska stämma överens med nuvarande
arbetsrutiner. Utgångspunkten har också varit SKL:s rekommendationer för hur kommuners
arkivreglementen ska se ut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-12-09, § 109, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Arkivreglementet antas att gälla fr.o.m. 2014-02-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-01-13, § 5, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Arkivreglementet antas att gälla fr.o.m. 2014-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-09, § 109
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-26
Förslag till arkivreglemente för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Arkivreglementet antas att gälla fr.o.m. 2014-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SPN, MAN, KALN)
SvaBo/SvaLo
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Dnr: 1095-2013

§ 5 Komplettering av delegeringsordning för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rätten att besluta om planbesked som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
större vikt delegeras till kommunstyrelsen.
2. Rätten att besluta om antagande av detaljplan som inte är av principiell betydelse eller i
övrigt av större vikt delegeras till kommunstyrelsen.

Reservation
Anders Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid
Ekströms yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Plan- och bygglagen ska en detaljplan antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse. Vad som gäller för planbesked är inte lika tydligt uttryckt i lagen, men
motsvarande uppfattas dock gälla även för planbesked. Kommunfullmäktige föreslås delegera
beslutanderätten avseende planbesked som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
större vikt till kommunstyrelsen.
För en effektivare handläggning samt för att kunna klara tidsfristen på fyra månader föreslås
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet ges delegation till att besluta i ärenden om
planbesked och områdesbestämmelser. Detta utesluter inte att det kan finnas skäl att beslut i
principiellt viktiga planinitiativ, som om de fullföljs och genomförs kan komma att innebära stora
och långsiktiga åtaganden för kommunen, lyfts till kommunfullmäktige.
Kostnader för arbete med detaljplan tas endera ut med stöd av taxan i samband med att ärende
om bygglov prövas eller i enlighet med ett avtal som kommunen ingår med berörd(a)
fastighetsägare. Sådana avtal följer en mall framtagen av förvaltningen.
Förvaltningen redogör i sin förslagsskrivelse, daterad 2013-11-27, för vilka förändringarna enligt
ovan blir i delegeringsordningen.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-11-06, § 157, att notera informationen och att
ärendet skulle behandlas på nästa sammanträde.
Kommunförvaltningen kommer att se över möjligheterna att besluta om samråd för andra typer
av dokument än detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplan.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-12-04, § 177, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från
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och med 2014-02-01. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Rätten att besluta om planbesked som inte är av principiell beskaffenhet
eller i övrigt av större vikt delegeras till kommunstyrelsen. Rätten att besluta om antagande av
detaljplan som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt delegeras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-13, § 7, att: Föreliggande förslag till reviderad
delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från och med 2014-02-01.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Rätten att besluta om
planbesked som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt delegeras till
kommunstyrelsen. 2. Rätten att besluta om antagande av detaljplan som inte är av principiell
betydelse eller i övrigt av större vikt delegeras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 7
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-12-04, § 177
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-11-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C) och Björn Nordström (C): Rätten att besluta
om planbesked som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt delegeras till
kommunstyrelsen. Rätten att besluta om antagande av detaljplan som inte är av principiell
betydelse eller i övrigt av större vikt delegeras till kommunstyrelsen.
Ingrid Ekström (SD): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande och Ingrid Ekströms m
fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, MAN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-01-27

Sida
10/25

Dnr: 161-2013

§ 6 Riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjerna antas att gälla fr o m 2014-02-01.
2. Uppräkning av tillstånds- och tillsynsavgifterna enligt skrivelsen daterad 2013-11-29, sker
från år 2015 varje kalenderår i enlighet med den procentuella förändringen i
konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26
och reviderade 2012-02-27. Revideringen är inte uppdaterad enligt gällande lagstiftning
SFS (2010:1622) alkohollagen.
Det nyskrivna dokumentet, riktlinjer för alkoholtillstånd, är omarbetat så att den följer gällande
lagstiftning SFS (2010:1622) alkohollagen.
Socialnämnden föreslog 2013-12-10, § 190, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Riktlinjerna antas att gälla fr o m 2014-02-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-01-13, § 8, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Riktlinjerna antas att gälla fr o m 2014-02-01. 2. Uppräkning av tillstånds- och
tillsynsavgifterna enligt skrivelsen daterad 2013-11-29, sker från år 2015 varje kalenderår i
enlighet med den procentuella förändringen i konsumentprisindex mellan oktober året före och
oktober 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 8
Socialnämndens protokoll 2013-12-10, § 190
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-29
Föreslagna riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C) och Torbjörn Ekelund (FP): Riktlinjerna antas att
gälla fr o m 2014-02-01. Uppräkning av tillstånds- och tillsynsavgifterna enligt skrivelsen daterad
2013-11-29, sker från år 2015 varje kalenderår i enlighet med den procentuella förändringen i
konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2014.

Beslutsgång
Orföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
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kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
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Dnr: 428-2013

§ 7 Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan, del av
Godsstråket genom Skåne
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun ser positivt på att skapa förutsättningar för persontågtrafik och är
intresserad av att förhandla fram ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region
Skåne för att realisera detta.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta slutligt beslut om godkännande av
medfinansieringsavtal samt att fatta ev kompletterande beslut i övrigt.

Sammanfattning av ärendet
Söderåsbanan invigdes 1876 och 1934 blev banan elektrifierad. Under 1992 påbörjades bygget
av Hallandsåstunneln varmed Söderåsbanan åter blev intressant. Redan 1993 angavs att
godstrafikförsörjningen ska lösas i södra Sverige genom ett ”Godsstråk genom Skåne” och
inriktningen var då att även persontrafik skulle få plats. Den 6 februari 1997 undertecknades en
avsiktsförklaring med regional huvudman om att trafikering med Pågatåg på Söderåsbanan
skulle börja 1 juni 1999. Året 1997 blev också kulmen på problemen i Hallandsåsprojektet, som
även påverkade den fortsatta planeringsprocessen, som berörde Söderåsbanan. Efter 2005
återupptogs projektet med tunneln med planerat färdigställande 2015. 2007-2009 lades nya spår
och kontaktledningar på Söderåsbanan. 2010 skedde det första genomslaget i tunneln och 2013
var tunneln färdig avseende borrning. 2013 startade också en ny planperiod med nya
förutsättningar för objekt och där persontrafik på banan finns med för genomförande under
kommande planperiod. Detta förutsätter dock medfinansiering från regionen och kommunerna
för att möjliggöra persontågstrafik på Söderåsbanan (bandel 935 Åstorp-Teckomatorp) och på
Lommabanan (bandel 925 Kävlinge-Arlöv).
Regeringen kommer i mars 2014 att fastställa nationell transportinfrastrukturplan för perioden
2014-2025 och då besluta vilka namngivna brister som Trafikverket ska arbeta med under
planperiodens första hälft och också ge en indikation för vilka brister som det behöver startas
upp en process för och som återfinns under planens andra hälft. I regeringens direktiv till
Trafikverket i december 2012 med uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan står det att
förbättringar på Godsstråket genom Skåne behöver prioriteras för att skapa effektiva godsflöden
på järnvägen i västra Sverige. Trafikverket planerar i enlighet med direktivet att förlänga
mötesstationen i Billesholm samt införa fjärrblockering för att kunna öka kapaciteten på
Söderåsbanan i samband med att tunneln genom Hallandsåsen öppnas 2015/2016.
Svalövs kommun och Bjuvs kommun och övriga berörda kommuner längs Söderåsbanan har i
maj månad undertecknat en överenskommelse med Trafikverket och Region Skåne om bidrag till
en åtgärdsvalsstudie för Söderåsbanan. Under arbetets gång har Trafikverket framfört att de vill
att de olika kommunerna under februari 2014 godkänner ett medfinansieringsavtal av stationerna
i respektive tätort. Vid möte den 19 november med Trafikverket och Skånetrafiken fick
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kommunerna information om planerad järnvägstrafik. Skånetrafiken uppgav att de planerade att
köra tåg mellan Malmö och Billesholm. Flera kommuner framförde att tågen måste gå till Åstorp
för att erhålla förbindelse med Skånebanan. Vid möte den 5 december med Trafikverket och
Region Skåne meddelades att nu planerade man för en trafikering mellan Åstorp och Malmö.
Trafikverket har, liksom Region Skåne, lämnat förslag till inriktning för investeringar under
planperioden 2015-2025. I båda fallen tas persontrafik på Söderåsbanan upp som en inriktning
om finansiering kan åstadkommas. Planen förväntas bli antagen april 2014. Trafikverket har, i sitt
förslag till plan, vidgat betydelsen av Söderåsbanan. Godsstråket genom Skåne ingår som en
finansierad del i planförslaget men man betonar att ”stråket” har goda förutsättningar att stödja
en god ekonomisk utveckling genom en utveckling av persontrafik för rekreationsändamål. Detta
är en avgörande formulering eftersom trafikverkets uppdrag är att säkerställa godstrafik och i
övrigt i första hand stödja arbetspendling i kollektivtrafiken. Avgörande för om objekt skall kunna
finnas med i ett genomförande under planperioden är att en åtgärdsvalsstudie har gjorts.
Berörda kommuner och Region Skåne fattade därför beslut om medfinansiering till en
åtgärdsvalsstudie under första halvan av 2013 och arbete med detta inleddes under september
2013. Trafikverkets förslag till plan innebär en investering tidigt i planperioden.
Under åtgärdsvalsstudien har Trafikverket och Region Skåne presenterat ett antal förslag till
trafikering inom ramen för en helhetslösning med Lommabanan, Marieholmsbanan,
Råådalsbanan samt Söderåsbanan. Redan tidigt enades arbetsgruppen om ett alternativ där
Teckomatorp blir en nod med ett samtidigt möte med fyra tåg vilket innebär ett tillbyggnadsbehov
i Teckomatorp. Trafikverket har meddelat att staten står för denna investering.
Region Skåne har klargjort att ingen ny persontrafik med tåg kommer till stånd med mindre än att
berörd kommun deltar i en medfinansiering. Man menar att detta är idag en praxis och att den
innebär att kommunerna tar hela kostnaden för stationsläge. I de fall mötande tåg skall kunna
klara på/avstigning krävs två plattformar på stationen, enligt Skånetrafiken.
För Svalövs och Bjuvs del innebär detta en finansiering av tre stationslägen – Billesholm,
Kågeröd och Svalöv. För att få en robust tidtabell utan störningar bedömer man att det behövs
dubbla perronger vid alla tre stationerna. Det innebär att både godstrafik och persontrafik kan
fungera med god kvalitet, vilket är särskilt viktigt för persontrafiken eftersom banan är prioriterad
för godstrafik.
Den presenterade tidplanen för Söderåsbanan innebär en intensiv och pressad inledning följd av
en lång väntan. Tanken är att kommunerna skall ha åstadkommit ett beslut om medfinansiering i
februari 2014. Därefter skall infrastrukturplanen antas och förhoppningsvis bekräfta att objektet
även är finansierat från statens sida. Trafikverket kan därefter starta ett arbete med att ta fram
projekteringsunderlag, vilket tar ca 5 månader. Detta följs av upphandling och ett flertal moment
kring de juridiska krav som finns beträffande samråd och planering samt granskningar och
förrättningar. I allt bedöms detta ta 4 år och 7 månader. Det innebär alltså att det är först 2019
som ett arbete kan påbörjas och tidigast 2020 som trafiken kan starta.
Finansieringen innebär en totalkostnad för Svalövs kommun på 93 miljoner kronor i dagens
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penningvärde och för Bjuvs kommun med 30 miljoner. Ett alternativ till finansiering som är möjlig
är en skattehöjning motsvarande räntekostnaderna på 25 års avskrivning (33 öre år 2015,
sjunkande till 9 öre år 2039).
Det noteras att kostnader för investeringar i parkeringsytor, grönytor, GC-anslutningar m m kan
tillkomma.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-13, § 9, att Övriga avtalsparter meddelas ”Synpunkter i
samband med kommunstyrelsen 2014-01-13 på avtalsförslag avseende persontågstrafik
Söderåsbanan”, inför upprättande av slutligt avtalsförslag.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Svalövs kommun ser
positivt på att skapa förutsättningar för persontågtrafik och är intresserad av att förhandla fram
ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne för att realisera detta.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta slutligt beslut om godkännande av
medfinansieringsavtal samt att fatta ev kompletterande beslut i övrigt.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till medfinansieringsavtal, inkommen 2014-01-20
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 9
Synpunkter i samband med kommunstyrelsen 2014-01-13 på avtalsförslag avseende
persontågstrafik Söderåsbanan
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-12-18, reviderad 2014-01-10 och
2014-01-14
Förslag till medfinansieringsavtal
Åtgärdsvalsstudie ”Godsstråket genom Skåne & Marieholmsbanan”, daterad 2013-12-05
E-postmeddelanden från Skånetrafiken, daterade 2013-12-05 och 2013-12-20
Överenskommelse om planering för införande av persontågstrafik på Söderåsbanan, del av
Godsstråket genom Skåne 2013-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C),
Olof Röstin (M), Aase Jönsson (KD), Ulla Wallin (S), Lennart Pettersson (C), Rolf Jonsson (MP),
Fredrik Jönsson (C), Bedrija Halilovic (S), Ingrid Ekström (SD) och Björn Nordström (C): Svalövs
kommun ser positivt på att skapa förutsättningar för persontågtrafik och är intresserad av att
förhandla fram ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne för att realisera
detta. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta slutligt beslut om godkännande av
medfinansieringsavtal samt att fatta ev kompletterande beslut i övrigt.
I ärendet yttrade sig vidare Torsten Vigre (M).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollsanteckning
Anders Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Under en rad av år har man från statlig sida
framfört krav på att kommuner skall medfinansiera infrastrukturprojekt. Sverigedemokraterna
anser att frågor gällande stora transportleder, som beslutas av staten, ska finansieras med
statliga medel. Region Skåne medfinansierar upprustningen av Lommabanan och
Marieholmsbanan men tillskjuter inga medel till Söderåsbanan. Vid utbyggnad av infrastruktur
som är till nytta för hela landet, och som även innefattar krav på medfinansiering från kommunal
sida, bör man ta större hänsyn till berörda kommuners storlek, invånarantal och skattekraft.
Protokollet ska skickas till:
Trafikverket
Skånetrafiken
Bjuvs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Åstorps kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)
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Dnr: 1311-2013

§ 8 Taxor för Söderåsens miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samtliga taxor antagna av Söderåsens miljöförbund (se datum för respektive taxa) under
åren 2009-2013 fastställs i tillämpliga delar. Det omfattar följande taxor:
1) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13,
2013-01-29, 2013-12-13)
2) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13,
2012-03-14)
3) Taxa för tillsyn enligt alkohollagen (2010-04-06, 2010-12-07)
4) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
5) Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2010-04-06, 2010-12-07)
6) Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
7) Taxa för kopiering av handlingar (2012-12-11)

Sammanfattning av ärendet
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 2013-12-12 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål gällande Ystad-Österlenregionens kontrollavgift
avseende miljötillsyn. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte har varit behörigt att fatta
beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen menar vidare att det krävs grundlagsstöd för att
kommunerna ska kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till annat organ
och att sådant saknas.
Frågan berör delvis även Söderåsens miljöförbund. Taxan för tillsyn enligt miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen antogs av respektive kommuns fullmäktige innan förbundsstarten, och
fastställdes av direktionen vid första sammanträde den 1 september 2009. Taxan har därefter
ändrats och nya taxor har tillkommit med utökat tillsynsansvar. Inför varje ändring har samråd
skett med medlemskommunerna. Taxorna har hanterats lite olika i kommunerna, i några fall har
kommunfullmäktige fastställt taxan, i något ärende har kommunstyrelsen avgett yttrande och i
något har man yttrat sig på tjänstemannanivå.
Söderåsens miljöförbund bedömer nu att kommunfullmäktige behöver ta ställning dels till
nuvarande taxa, dels retroaktivt till tidigare gällande taxor för förbundets verksamhet.
Förslaget enligt ovan har inkommit till kommunen från Söderåsens miljöförbund 2013-12-18. I
och med det sent inkomna förslaget behöver den normala politiska processen förbigås och
eventuella synpunkter och justeringar från kommunen hinner därmed inte beaktas. Svalövs
kommun uppmanar därför Söderåsens miljöförbund att inför nästa taxeförändring bättre planera
processen så att en dialog kring aktuella förändringar kan inledas i ett tidigare skede.
HFD:s beslut innebär ett viktigt klarläggande när det gäller kommunalförbundens rätt att meddela
föreskrifter och måste beaktas inför kommande taxebeslut.
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Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-13, § 10, att 1. Inför nästa taxeförändring uppmanar
Svalövs kommun Söderåsens miljöförbund att: 1) i god tid föra en dialog med kommunen kring
de aktuella förändringar som avses för möjlighet till eventuella synpunkter och justeringar, samt
2) översända en tidsplan för hur processen kring en sådan dialog ska se ut.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Samtliga taxor antagna av
Söderåsens miljöförbund (se datum för respektive taxa) under åren 2009-2013 fastställs i
tillämpliga delar. Det omfattar följande taxor:
1) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13,
2013-01-29, 2013-12-13)
2) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13,
2012-03-14)
3) Taxa för tillsyn enligt alkohollagen (2010-04-06, 2010-12-07)
4) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
5) Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2010-04-06, 2010-12-07)
6) Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
7) Taxa för kopiering av handlingar (2012-12-11)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 10
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-12-19
Gällande taxor, inklusive bilagor
Skrivelse från Söderåsens miljöförbund, daterad 2013-12-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Lennart Pettersson (C): 1) Samtliga taxor antagna av
Söderåsens miljöförbund (se datum för respektive taxa) under åren 2009-2013 fastställs i
tillämpliga delar. Det omfattar följande taxor:
1) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13,
2013-01-29, 2013-12-13)
2) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13,
2012-03-14)
3) Taxa för tillsyn enligt alkohollagen (2010-04-06, 2010-12-07)
4) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
5) Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2010-04-06, 2010-12-07)
6) Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen (2010-04-06, 2010-12-07)
7) Taxa för kopiering av handlingar (2012-12-11)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Dnr: 45-2013

§ 9 Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Reservation
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Lars
Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C), Björn Nordström (C), Rolf Jonsson (MP),
Aase Jönsson (KD) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida
Anderssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion i vilken det föreslås att
Svalövs kommun utreder behovet av fältsekreterare och dess uppdrag samt att kommunen
avsätter medel i tilläggsbudget 1 2013 till ovanstående tjänst/-er. Motionen överlämnades till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade 2013-04-16, § 47, att förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-06-03, § 116, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17, § 98, Ärendet återremitteras för utredning där man
tydligt kan se vad kommunen sparar att inte tillsätta fältsekreterare.
Socialnämnden beslutade 2013-11-14, § 162, att ärendet återremitteras för kompletterande
utredning.
Utifrån det arbete som idag bedrivs av öppenvården som till vissa delar kan bedömas vara
fältarbete och att detta skulle vara det bästa för kommunen skulle kommunen spara kostnader
för fyra tjänster på att använda öppenvården som den görs idag. Kostnad: 4 personal á
25 000 kronor x ca 2 000 kronor obekväm arbetstid x 42 % arbetsgivaravgifter.
Total kostnad: 153 360 kronor/månad = 1 840 320 kronor/år.
Då kommunens öppenvård arbetar i stor utsträckning med preventiva insatser och är flexibla i
sitt arbete bedömer kommunförvaltningen att det i dagsläget inte finns behov av en
fältsekreterare, då de behov som finns tillgodoses genom ovanstående.
Socialnämnden fattade 2013-12-10, § 188, följande beslut: Förvaltningens yttrande antas som
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socialnämndens eget. Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-01-13, § 11, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 11
Socialnämndens protokoll 2013-12-10, § 188
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-29
Socialnämndens protokoll 2013-11-14, § 162
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17, 98
Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-03, § 116
Socialnämndens protokoll 2013-04-16, § 47
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-04-09
Remittering av motion, daterad 2013-02-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, § 12
Agnetha Perssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2012-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Pernilla Ekelund (FP), Torbjörn Ekelund (FP) och Ulla Wallin (S): Motionen är besvarad med
hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Ida Andersson (C), Christer Laurell (C), Ingrid Ekström (SD), Rolf Jonsson (MP) och Eva
Olofsson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Pernilla Ekelunds m fl och Ida Anderssons m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar Pernilla Ekelunds yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Pernilla Ekelunds m fl yrkanden.
Nej-röst för Ida Anderssons m fl yrkanden.

Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för Pernilla Ekelunds m fl och 11 nej-röster för Ida Anderssons m fl yrkanden,
beslutar kommunstyrelsen bifalla Pernilla Ekelunds m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SERM, SHG, BTTG, CAKK)
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Dnr: 828-2013

§ 10 Motion, Kommunal borgerlig begravningsofficiant
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen bifallen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Fredrik Jönsson (C) har 2013-08-12 lämnat in en motion som rör
kommunal borgerlig begravningsofficiant. I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder
förutsättningar för att utse en eller flera borgerliga begravningsofficianter. Motionen har
remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt yttrande att till skillnad från borgerliga vigselförrättare,
där det finns en bakomliggande lagstiftning som reglerar förfarandet med nominering och
förordnande, finns det ingen reglering som ger kommunen en roll i sammanhanget. Trots det har
ett antal kommuner utsett borgerliga begravningsförrättare. Det kan alltså ifrågasättas om
utseende av borgerliga begravningsförrättare är en kommunal angelägenhet och därmed om
den kommunala kompetensen omfattar detta.
På fråga har förbundsjurist vid SKL svarat att deras bedömning är att det förmodligen är
kompetensenligt för kommunerna att erbjuda tjänsten begravningsförrättare inom den egna
kommunen, med de vanliga kompetensreglerna i 2 kap kommunallagen. Möjligen skulle det
kunna vara en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap 27-30 §§
konkurrenslagen. Men det förutsätter att det finns en marknad (lokalt) för denna typ av tjänster.
Det möter däremot inget hinder att de personer som av länsstyrelsen förordnats som borgerliga
vigselförrättare, meddelar att de står till förfogande som begravningsförrättare och kan anlitas för
ändamålet, eventuellt i samarbete med lokala begravningsbyråer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-12-09, § 110, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Föreliggande förslag till yttrande godkännes. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av inkommet yttrande anses
motionen bifallen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-13, § 12, att Föreliggande förslag till yttrande godkännes.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av inkommet
yttrande anses motionen bifallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13, § 12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-09, § 110
Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2013-11-13
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Remittering av motion, daterad 2013-10-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-26, § 107
Motion från Eva Olofsson (C) och Fredrik Jönsson (C), inkommen 2013-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Eva Olofsson (C) och Torbjörn Ekelund (FP): Mot bakgrund av inkommet
yttrande anses motionen bifallen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
Motionärerna
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Dnr: 60-2014

§ 11 Motion, Giftfri vardag kräver handling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) har 2014-01-13 lämnat in en motion som rör en giftfri
vardag för förskola och skola.
I motionen föreslås att Svalövs kommun tar fram en åtgärdsplan för förskola och skola syftande
till att inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller
miljögifter, ersätta giftiga material med giftfritt material och ställa krav på giftfria produkter i
kommande upphandlingar.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2014-01-13
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 61-2014

§ 12 Motion, Angående textilåtervinning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) har 2014-01-13 lämnat in en motion som rör
textilåtervinning i kommunen.
I motionen yrkar Centerpartiet att förutsättningarna för återvinning av textilier ska utredas i
Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2014-01-13
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Omröstningsbilaga 1), § 9 Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
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Ledamöter
Bengt Jönsson, tjg ers för K-E Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
Anette Hallberg, tjg ers för S Andersson
S
Olof Röstin
M
Lars Olsson
MP
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
C
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
S
SD
Torsten Vigre
M
L Johansson (S), tjg ers för A Böndergaard S
Ida Andersson
C
Sara Billquist Selberg, tjg ers för H Nilsson FP
Bedrija Halilovic
S
Ann Pettersson
M
Ulla Wallin
S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
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S
Rolf Jonsson
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
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S
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
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