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Dnr: -

§ 30 Information från Fridhems folkhögskola
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ingegerd Wärnersson och rektor Roger Johansson, Fridhems folkhögskola,
informerar om skolans verksamhet.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 5/44

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

Sida 6/44

Dnr: -

§ 31 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2015-02-03
b) Länsstyrelsens protokoll 2015-03-04 avseende avgången ledamot i fullmäktige. Ny ledamot
för Moderaterna efter Simon Röstin (M) är Margareta Stenström (M) (Dnr 38-2015).
c) Granskning av representation och uppföljning av styrning, mål och måluppfyllelse
(Revisions-PM) för Landskrona - Svalövs Renhållning AB (LSR)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 32 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Margareta Stenström (M), Gert Jönsson (S) och Roger Sander (S)
godkänns.
2. Valet av ersättare i valberedningsnämnden efter Margareta Stenström (M), som avsagt sig
uppdraget, bordlägges.
3. Valet av ersättare i valnämnden efter Margareta Stenström (M), som avsagt sig uppdraget,
bordlägges.
4. Nominering av nämndeman, efter Roger Sander (S), som avsagt sig uppdraget,
bordlägges.
5. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om ny
sammanräkning för att utse nya ersättare i kommunfullmäktige efter Margareta Stenström (S)
och Gert Jönsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Margareta Stenström (M) har i skrivelse daterad 2015-03-06 avsagt sig uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.
Gert Jönsson (S) har i skrivelse daterad 2015-03-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Roger Sander (S) har i skrivelse daterad 2015-03-10 avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23, § 18, bordlades valen av ersättare i
valberedningsnämnden och valnämnden efter Margareta Stenström (M).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 18
Avsägelse från Margareta Stenström (M), daterad 2015-03-06
Avsägelse från Gert Jönsson (S), daterad 2015-03-06
Avsägelse från Roger Sander (S), daterad 2015-03-10
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, HAHZ, BRG)
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Dnr: 1369-2014

§ 33 Årsredovisning 2014 – disponering av resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årets resultat för Svalövs kommun enligt balanskravsutredning i årsredovisning 2014
disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv genom ett tillfälligt undantag från
beslutade regler. Reglerna fortsätter därefter att gälla enligt tidigare beslut.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen 2014 för Svalövs kommun pekar på ett negativt årets resultat med drygt 5 milj
kronor. Exklusive realisationsvinster blir resultatet ungefär -6 milj kronor. En bidragande orsak till
underskottet är ett skadestånd inkl juridiska omkostnader på 12, 2 miljoner kronor. Det pågår ett
försäkringsärende kring posten, som kan komma att innebära att Svalövs kommun får en del av
det beloppet täckt genom kommunens ansvarsförsäkring.
Enligt kommunallagen 8 kap § 4 är kommuner normalt sett skyldiga att återställa ett negativt
resultat under något av de kommande 3 åren d v s i detta fall 2015-2017. Enligt Kommunallagen
8 kap § 5 b anges dock: ”Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.” Sådana synnerliga skäl kan vara:
• Den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att under en tid gå med ett
planerat underskott.
• Omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med större strukturförändringar av
verksamheten som på sikt leder till ett effektivare resursutnyttjande.
• Man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade och tillfälliga
kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
• Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang om god ekonomisk
hushållning.
Förvaltningen har i en dialog med kommunens revisorer kommit fram till att Svalövs kommun inte
kan hänvisa till sådana synnerliga skäl för året 2014.
Förvaltningen föreslår därför i stället att underskottet på cirka 6 miljoner kronor exklusive
realisationsvinster disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv. Denna infördes enligt
beslut i kommunfullmäktige 2013-11-18, § 135. Detta skedde i enlighet med möjlighet i
kommunallagen 8 kap § 3d. Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därigenom
kunna möta variationer i konjunkturen.
Resultatutjämningsreserven innehåller före detta beslut 13,5 miljoner kronor, som avsatts under
åren 2011-2013 då kommunen haft ett högt resultat. Enligt beslutade regler kan disposition bara
ske ur reserven då skatteunderlaget i riket ökar mindre än ett genomsnittet för de senaste 5
åren, vilket inte uppfylls 2014. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om
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ett undantag. Kommunfullmäktige ändrar därmed på sitt eget tidigare beslut. Undantaget görs för
att undvika neddragning av servicen inom prioriterade kommunala verksamheter, vilket skulle
kunna bli fallet om det egna kapitalet måste återställas under åren 2015-2017. Beslutet om att
disponera cirka 6 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven innebär att reserven därefter
kommer att innehålla mindre pengar, vilket kan få effekter om skatteintäkterna utvecklas dåligt ett
eller flera kommande år.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 41, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Årets resultat för Svalövs kommun enligt balanskravsutredning i årsredovisning 2014
disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv genom ett tillfälligt undantag från beslutade
regler. Reglerna fortsätter därefter att gälla enligt tidigare beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 41
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2015-02-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Linda Lindberg (SD): Årets
resultat för Svalövs kommun enligt balanskravsutredning i årsredovisning 2014 disponeras ur
kommunens resultatutjämningsreserv genom ett tillfälligt undantag från beslutade regler.
Reglerna fortsätter därefter att gälla enligt tidigare beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 1163-2013, 264-2002

§ 34 Lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015, uppföljning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138, punkten 6), upphävs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118, gäller.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om strategisk budget i juni resp. november 2014 har också ett beslut
tagits om uppföljning av lokala miljömål för kommunen 2009-2015.
Med anledning av beslutet i juni gjordes en utredning på förvaltningen, som sedan presenterats
och godkänts politiskt. Utredningen resulterade i ett beslut från kommunfullmäktige 2014-09-29,
§ 118.
Det beslut som togs i samband med budgeten i september är likalydande med det som togs i juni
och tar inte hänsyn till den utredning som gjorts och fullmäktiges efterföljande beslut 2014-09-20,
§ 118.
Ärendet behöver mot bakgrund av ovan förtydligas. Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad
2015-01-13 att kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138 punkten 6) upphävs och att
kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118 gäller. Därmed är det bl.a. tydliggjort att de
kvarvarande lokala miljömålen (sju stycken) ska arbetas in i den strategiska budgeten.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-01-20, § 10, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige, fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138
punkten 6), upphävs. 2) Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118, gäller.
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-09, § 28, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 42, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138, punkten 6), upphävs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118, gäller.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 42
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-13
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): 1) Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138, punkten 6), upphävs.
2) Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118, gäller.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, CLG, JBN, BRG)
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Dnr: 224-2015

§ 35 Borgensavgift från AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå för 2014 och 2015
med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per
31/12.
2. Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå fr.o.m. 2016 enligt
villkor i ägardirektivet till bolaget i kommunens budget.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C), Johan Wigrup (C) och J Håkan Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tar ut en borgensavgift från AB SvalövsBostäder med för närvarande 0,25 %
på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Kommunen är enligt lagstiftning skyldiga att ta
ut en avgift från ett allmännyttigt bostadsbolag bl.a. eftersom kommunal borgen sänker
låntagarens kostnad och därmed kan snedvrida konkurrens med andra bostadsbolag. Avgiften
ska uppgå till samma storlek (procentsats) som bolaget får i lägre räntekostnad genom att man
med kommunal borgen får bättre förutsättningar och villkor från banken/kreditgivaren. Borgensavgiften kan variera från år till år beroende på konkurrensen på lånemarknaden. Villkoret och
storleken på borgensavgiften anges för varje år i ägardirektivet till bolaget, som beslutas i
kommunens budget.
Det finns inget krav i lag att ta ut borgensavgift från AB SvalövsLokaler.
Förslaget i denna skrivelse innebär att kommunen fr.o.m. 2014 tar ut borgensavgift från AB
SvalövsLokaler enligt liknande villkor som för AB SvalövsBostäder. Beslut måste tas dels för
åren 2014 och 2015 eftersom kommunens budget för dessa år redan är beslutade. Fr o m 2016
anger kommunen villkoren för borgensavgiften i ägardirektivet till bolaget.
Beslutet innebär en årlig intäkt till Svalövs kommun på drygt 800 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslog 2015-02-23, § 17, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå för 2014
och 2015 med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är
per 31/12. 2) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå fr.o.m. 2016
enligt villkor i ägardirektivet till bolaget i kommunens budget.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 43, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
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1. Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå för 2014 och 2015 med
0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12.
2. Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå fr.o.m. 2016 enligt villkor i
ägardirektivet till bolaget i kommunens budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 43
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-23, § 17
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Linda Lindberg (SD), Torbjörn Ekelund (FP) och Gunnar
Bengtsson (S): 1) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå för 2014
och 2015 med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är
per 31/12. 2) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå fr.o.m. 2016
enligt villkor i ägardirektivet till bolaget i kommunens budget.
Lennart Pettersson (C): 1) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå
för 2015 med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är
per 31/12. 2) Borgensavgift från AB SvalövsLokaler till Svalövs kommun ska utgå fr.o.m. 2016
enligt villkor i ägardirektivet till bolaget i kommunens budget. 3) Avslag på att borgensavgift ska
utgå för 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, första punkten, och Lennart
Petterssons yrkande, första punkten, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m
fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på andra punkten i Birgitta Jönssons m fl yrkande och
Lennart Petterssons avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar andra punkten i
Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
AB SvalövsLokaler
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Dnr: 11-2015

§ 36 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överföring på 369 000 kr för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1
godkänns.
2. Överföring på 4 786 000 kr för projekt inom utbildningsutskottet enligt bilaga 2 godkänns.
3. Överföring på 31 476 000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 3
godkänns.
4. Överföring på 593 000 kr för projekt inom vård- och omsorgsutskottet enligt bilaga 4
godkänns.
5. Överföring på 85 000 kr för projekt inom socialnämnden enligt bilaga 5 godkänns.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C), Johan Wigrup (C) och J Håkan Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 ska enligt kommunens rutiner beslutas i
kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är påbörjade, men som försenats. Totalt
begärs 37 309 000 kr att föras över. Summan fördelar sig med 8 224 000 kr på den
skattefinansierade delen samt 29 085 000 kr på den avgiftsfinansierade delen där även
Teckomatorpsgården ingår. Beslutet avseende den skattefinansierade delen kommer innebära
att kommunens finansiella mål om investeringsnivån kommer att bli mycket svårt att uppnå.
Arbetsutskottet föreslog 2015-02-23, § 16, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Överföring på 369 000 kr för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott
enligt bilaga 1 godkänns. 2) Överföring på 4 786 000 kr för projekt inom utbildningsutskottet
enligt bilaga 2 godkänns. 3) Överföring på 31 476 000 kr för projekt inom
samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 3 godkänns. 4) Överföring på 593 000 kr för projekt
inom vård och omsorgsutskottet enligt bilaga 4 godkänns. 5) Överföring på 85 000 kr för projekt
inom socialnämnden enligt bilaga 5 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 44, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Överföring på 369 000 kr för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1
godkänns. 2) Överföring på 4 786 000 kr för projekt inom utbildningsutskottet enligt bilaga 2
godkänns. 3) Överföring på 31 476 000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsutskottet enligt
bilaga 3 godkänns. 4) Överföring på 593 000 kr för projekt inom vård- och omsorgsutskottet
enligt bilaga 4 godkänns. 5) Överföring på 85 000 kr för projekt inom socialnämnden enligt bilaga
5 godkänns.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 44
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-23, § 16
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-02-16
Bilaga 1 Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott
Bilaga 2: Investeringsprojekt inom utbildningsutskottet
Bilaga 3 Investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsutskottet
Bilaga 4: Investeringsprojekt inom vård och omsorgsutskottet
Bilaga 5: Investeringsprojekt inom socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP): 1) Överföring på 369 000 kr för
projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1 godkänns. 2) Överföring på 4 786
000 kr för projekt inom utbildningsutskottet enligt bilaga 2 godkänns. 3) Överföring på 31 476 000
kr för projekt inom samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 3 godkänns. 4) Överföring på 593
000 kr för projekt inom vård- och omsorgsutskottet enligt bilaga 4 godkänns. 5) Överföring på 85
000 kr för projekt inom socialnämnden enligt bilaga 5 godkänns.
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): Ändringsyrkande: Teckomatorpsgården tas bort
från överföringen i bilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, punkterna 1) – 2) samt 4) 5), och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl och Fredrik Jönssons m fl
yrkande avs punkt 3) , och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande och 7 nej-röster för bifall till Fredrik
Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat anta Birgitta Jönssons m fl yrkande. 2
ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 339-2015

§ 37 Upptagande av lån
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering under 2015 av beslutade
investeringar inom Svalövs kommunkoncern och Svalövs kommun uppta maximalt 40
miljoner kr i nya lån. Undertecknande av vederbörliga handlingar sker i enlighet med antaget
beslut om firmateckning.

Sammanfattning av ärendet
I Strategisk budget för 2015 saknas beslut om upptagande av nya lån. Skälet är att vi
uppskattade att koncernens likviditet kombinerat med vår befintliga checkkredit skulle vara
tillräcklig för att klara årets utbetalningar. Förvaltningen befarar nu att den omfattande
investeringsverksamhet, som finns i budget 2015 och överföring av investeringar från 2014 till
2015, kombinerat med behov av byggnadskreditiv för AB SvalövsLokalers uppförande av
idrottshall i Svalöv, med största sannolikhet kräver ett likviditetstillskott. Förvaltningen bedömer
behov av nyupplåning till 40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 45, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering under 2015 av beslutade investeringar
inom Svalövs kommunkoncern och Svalövs kommun uppta maximalt 40 miljoner kr i nya lån.
Undertecknande av vederbörliga handlingar sker i enlighet med antaget beslut om firmateckning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 45
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2015-03-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering under 2015 av beslutade investeringar
inom Svalövs kommunkoncern och Svalövs kommun uppta maximalt 40 miljoner kr i nya lån.
Undertecknande av vederbörliga handlingar sker i enlighet med antaget beslut om firmateckning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
AB SvalövsLokaler
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Dnr: 1447-2014

§ 38 Granskning av efterlevnad av delegationsordningar och
attestreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har granskat efterlevnaden av delegationsordningar och
attestreglemente, och upprättat en granskningsrapport, daterad december 2014. Revisionen har
översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast mars månad 2015.
Kommunförvaltningen har yttrat sig över rapporten.
Arbetsutskottet föreslog 2015-02-23, § 18, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-16, § 46, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 46
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-23, § 18
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2015-01-23
Revisionsrapport, daterad december 2014
Skrivelse från Svalövs kommuns revisorer, daterad 2014-12-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): Revisionens granskningsrapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Dnr: 206-2012, BTRN 2012-25

§ 39 Detaljplan för Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero), i Tågarp Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till detaljplan för Gluggstorp 2:1 m fl (Annero) antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun gav 2006-10-31, § 129, kommunförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för Gluggstorp 2:1, Tågarps samhälle.
Förslag till detaljplan har varit utställt för plansamråd och för granskning. Med anledning av
förekomna ändringar efter att förslaget första gången ställts ut för granskning gav
samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-03, § 158, kommunförvaltningen i uppdrag att ställa ut
förslaget till detaljplan för ytterligare en granskning. Planförslaget var utställt för granskning
2014-12-17—2015-01-21. Härefter har en minskning av parkmarken i sydväst och några mindre
justeringar åtgärdats med anledning av inkomna synpunkter.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en större utbyggnad, i huvudsak av bostäder i
anslutning till pågatågsstationen, i västra delen av Tågarp. Möjlighet till mindre, icke störande
verksamheter kombineras med boende och i delar med centrumändamål. Inom planområdet
inryms natur- och parkytor med möjlighet till bollspel och skola alternativt vård. Detaljplanens
genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 -18 §
miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
har inte upprättats.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-02-24, § 21, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till detaljplan för Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero)
antas.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade vidare följande beslut: Särskilt utlåtande godkännes.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 49, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till detaljplan för Gluggstorp 2:1 m fl (Annero) antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 49
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-02-24, § 21
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2015-02-09 inkl. planbeskrivning, plankarta, checklista,
granskningsutlåtande, dagvattenutredning och bullerutredning.
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-12-03, § 158, 2014-03-05, § 22, 2013-02-13, § 27
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-06-20, § 70, 2012-03-01, § 14

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Torbjörn
Ekelund (FP), Linda Lindberg (SD) och Christer Laurell (C): Förslag till detaljplan för Gluggstorp
2:1 m fl (Annero) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, ABN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

Sida
21/44

Dnr: 237-2015

§ 40 Exploateringsavtal samt marköverlåtelser avseende del av
Gluggstorp 2:1 och 2:16 i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till exploateringsavtal med bilagor daterat 2015-02-16 godkänns.
2. Medel för etapp 1 och 2 för projektet enligt ekonomisk kalkyl daterad 2015-02-13 fördelas
ur anslag för ”Nya exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten samt ur anslag för
”Exploatering” inom den avgiftsfinansierade investeringsbudgeten för VA för 2015 och 2016.
3. Medel för etapp 3 och 4 får hanteras i kommande års budgetprocesser.
4. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna handlingar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Exploateringsavtalet avser exploatering av och anläggande av allmän platsmark inom del av
fastigheten Gluggstorp 2:1 och 2:16 Tågarp i Svalövs kommun samt åtgärder vid allmän väg
1163 där Trafikverket är väghållare. Området omfattar drygt 24 ha varav bebyggelseområdet
omfattar ca 14 ha.
Som grund för exploateringen gäller detaljplan för Gluggstorp 2:1 m.fl. i Tågarp (Annero).
Detaljplanen omfattar det område som utgör Exploateringsområdet.
Exploatören är vid detta avtals ingående lagfaren ägare till fastigheten Gluggstorp 2:1 och 2:16.
Exploateringens syfte är en större utbyggnad, i huvudsak av bostäder ca 200 st i anslutning till
pågatågsstationen, i västra delen av Tågarp. Möjlighet till mindre, icke störande verksamheter
kombineras med boende och i delar med centrumändamål. Utbyggnaden delas upp i fyra
etapper.
Genomförandetiden är till 15 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-02-24, § 22, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till exploateringsavtal med bilagor daterat
2015-02-16 godkänns. 2) Medel för etapp 1 och 2 för projektet enligt ekonomisk kalkyl daterad
2015-02-13 fördelas ur anslag för ”Nya exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten samt
ur anslag för ”Exploatering” inom den avgiftsfinansierade investeringsbudgeten för VA för 2015
och 2016. 3) Medel för etapp 3 och 4 får hanteras i kommande års budgetprocesser. 4)
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 50, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag
till exploateringsavtal med bilagor daterat 2015-02-16 godkänns. 2) Medel för etapp 1 och 2 för
projektet enligt ekonomisk kalkyl daterad 2015-02-13 fördelas ur anslag för ”Nya
exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten samt ur anslag för ”Exploatering” inom den
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avgiftsfinansierade investeringsbudgeten för VA för 2015 och 2016. 3) Medel för etapp 3 och 4
får hanteras i kommande års budgetprocesser. 4) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas underteckna handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 50
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-02-24, § 22
Förslag till exploateringsavtal, daterat 2015-02-16, inkl bilagor Bilaga 1: Exploateringsområdet,
karta, Bilaga 2: Områdena, karta, Bilaga 3: Fastighetsregisterutdrag, Bilaga 4: Översikt
kostnadsfördelning, Bilaga 5: Medfinansieringsavtal Trafikverket, Bilaga 6: Etappindelning, Bilaga
7: Etappavtalsmall, Bilaga 8: Pantavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) Förslag till exploateringsavtal
med bilagor daterat 2015-02-16 godkänns. 2) Medel för etapp 1 och 2 för projektet enligt
ekonomisk kalkyl daterad 2015-02-13 fördelas ur anslag för ”Nya exploateringsprojekt” inom
exploateringsbudgeten samt ur anslag för ”Exploatering” inom den avgiftsfinansierade
investeringsbudgeten för VA för 2015 och 2016. 3) Medel för etapp 3 och 4 får hanteras i
kommande års budgetprocesser. 4) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas
underteckna handlingar i ärendet.
I ärendet yttrar sig vidare Linda Lindberg (SD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN, OFRN, EMTO, JBN, VSK)
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Dnr: 506-2014

§ 41 Ändring av förbundsordning för Söderåsens miljöförbund;
beslut om budget och taxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund ändras så att första och fjärde stycket
§ 10 får följande lydelse:
I kommunalförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de
intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter
samt förbundets innestående kapital.
Direktionen skall i samband med budgeten ta fram förslag till förbundets gemensamma taxor
och avgifter för tjänster som inte författningsenligt skall tillhandahållas utan avgift. Förslaget
bereds i medlemssamrådet och taxa och avgifter fastställs sedan av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har i beslut 2014-12-16, § 120, uppmanat
medlemskommunerna att ta beslut om revideringar i förbundsordningens § 10.
Genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2013-12-12 har det fastslagits att ett
kommunalförbund inte får besluta om taxa; en kommun kan inte överlåta normgivning. Enligt
förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund § 10 ska direktionen i samband med budgeten
fastställa taxor och avgifter. § 10 behöver således ändras så att den följer utslaget i Högsta
förvaltningsdomstolen.
Samtidigt görs ett förtydligande i § 10 första stycket att förbundets innestående kapital får
användas för att täcka kostnader. Miljöförbundet har genom åren arbetat upp ett kapital.
Förbundsordningen har inte klart reglerat hur detta kapital kan användas, varför frågan har
hänskjutits till medlemssamrådet och revisionen i samband med budgetarbetet.
Ändringarna har beretts vid medlemssamråd 2014-04-24 och samstämmighet råder.
Förvaltningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra mot detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-01-20, § 9, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund ändras
så att första och fjärde stycket § 10 får följande lydelse: ”I kommunalförbundets årsbudget får
inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av
bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt förbundets innestående kapital.
Direktionen skall i samband med budgeten ta fram förslag till förbundets gemensamma taxor och
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avgifter för tjänster som inte författningsenligt skall tillhandahållas utan avgift. Förslaget bereds i
medlemssamrådet och taxa och avgifter fastställs sedan av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.”
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-09, § 27, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 52, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund ändras så att första och fjärde stycket § 10 får
följande lydelse: ”I kommunalförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga
summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna,
övriga intäkter samt förbundets innestående kapital. Direktionen skall i samband med budgeten
ta fram förslag till förbundets gemensamma taxor och avgifter för tjänster som inte
författningsenligt skall tillhandahållas utan avgift. Förslaget bereds i medlemssamrådet och taxa
och avgifter fastställs sedan av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 52
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 27
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 9
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-12-16, § 120

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): Förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund ändras så att första och fjärde
stycket § 10 får följande lydelse:
I kommunalförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de
intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt
förbundets innestående kapital.
Direktionen skall i samband med budgeten ta fram förslag till förbundets gemensamma taxor och
avgifter för tjänster som inte författningsenligt skall tillhandahållas utan avgift. Förslaget bereds i
medlemssamrådet och taxa och avgifter fastställs sedan av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG)
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
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Dnr: 114-2015

§ 42 Justerad inriktning av investeringsanslag för kanalisation
bredband i samband med VA, Landsbygdsinvesteringar i Norrvidinge
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, § 21, beslutspunkt 2, ang nedläggning av
huvudledningar för tomrör för bredband, upphävs.
2. Tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 om 1,35 mnkr medges för anpassad
nedläggning av tomrör.
3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att teckna medfinansieringsavtal med
BillTeck för att uppnå anpassad samförläggning av tomrör.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-02-23, § 21, följande beslut: 1) Anslag för projekt ”VA,
Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge” i innevarande års investeringsbudget för
avgiftsfinansierad verksamhet utökas med 9,7 mnkr. Kvarvarande 5,3 mnkr överförs från 2014
års investeringsbudget för projektet. 2) För att möjliggöra nedläggning av huvudledning för
tomrör för bredband i samband med att VA-ledningar anläggs i Norrvidingeprojektet, medges ett
tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 om 1,35 mnkr. 3) Tillkommande kostnader för
bredbandsserviser samt korresponderande kapitalkostnader för den totala investeringen av
bredbandsutbyggnaden hanteras i kompletteringsbudgeten för 2015.
Under VA-projektets gång har det framkommit önskemål om att lägga ledningar (tomrör) för
bredband (opto) samtidigt som man gräver för VA-ledningarna. Kommunfullmäktige beslutade
2015-02-23, § 21, att bevilja 1,35 mnkr i tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2015 för att
möjliggöra nedläggning av huvudledningar för tomrör för bredband i samband med att VAledningar anläggs.
I kostnadsbilden ingick huvudledningar förbi samtliga 115 fastigheter i Norrvidingeprojektet, samt
kostnad för ett mindre antal serviser, d.v.s. de ledningar som läggs från huvudledningen till resp.
fastighet/bostadshus, som av olika skäl bör läggas samtligt som huvudledningen (kräver borrning
under Trafikverkets vägar etc.).
Sedan besluten fattades har det konstaterats en tydlig möjlighet att kostnadseffektivisera
bredbandsförläggningen och därigenom få ut mer nytta ifrån avsatta medel om 1,35 mnkr.
NSVA:s förläggning av vatten och avlopp har inte den sträckning som är optimal för bredband,
då sträckningen ofta passerar vägar fram och tillbaka samt att kostnaden i ”fri mark” beräknas till
högre kostnad att jämföras med de kostnader som BillTeck (Billeberga Teckomatorp Ekonomiska
förening) har muntliga avtal på, dessutom med färre passager under vägar och åar som medför
ytterligare kostnader.
BillTeck är en ekonomisk förening, (Billeberga Teckomatorp Ekonomiska Förening). Föreningen
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har funnits i tre år och kommit mycket långt i sitt bredbandsprojekt. Projektets byggstart är i slutet
av en två år lång process och beräknad start på förläggning är efter midsommar 2015.
Genom att endast samförlägga i ca 15 punkter som kan vara gemensamma mellan NSVA och
BillTeck frigörs kapital sannolikt runt 0.5 mnkr. Dessa medel kan då på ett effektivare sätt
användas och risken minskar att förläggningen förblir outnyttjad. Samarbetet skall i så fall
regleras i ett avtal där kommunen eventuellt får anslutningspunkter (noder) vid alla tätorter som
BillTeck passerar. Kommunen har också möjlighet att eventuellt erhålla ägandeskap av en egen
fiber för all framtid vilken då kan användas för att bygga ut nätet inom tätorterna.
Om BillTeck av någon anledning upplöses, inte genomför projektet (t ex p.g.a. bristande
finansiering) eller blir kraftigt försenade finns risk att planerat tomrör samförlagt med NSVA:s
pågående projekt uteblir och övergångar blir outnyttjade. Oförbrukade medel förblir då hos
kommunen för att ev. slutföra projekt eller framtida kanalisation med tomrör om så skulle krävas.
Utifrån ovan beskrivet föreslås en justerad inriktning av tidigare beslut i KF 2015-02-23, § 21,
som är bättre anpassat till de verkliga förutsättningarna.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 62, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, § 21 beslutspunkt 2, ang. nedläggning av
huvudledningar för tomrör för bredband, upphävs. 2) Tilläggsanslag i investeringsbudgeten för
2015 om 1,35 mnkr medges för anpassad nedläggning av tomrör. 3) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att teckna medfinansieringsavtal med BillTeck för att uppnå
anpassad samförläggning av tomrör.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 62
Skrivelse från samhällsbyggnadsutskottets ordförande Olof Röstin och samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg, daterad 2015-02-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 21

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Kristina Carlsson (FI) och Teddy
Nilsson (SD): 1) Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, § 21, beslutspunkt 2, ang nedläggning
av huvudledningar för tomrör för bredband, upphävs. 2) Tilläggsanslag i investeringsbudgeten för
2015 om 1,35 mnkr medges för anpassad nedläggning av tomrör. 3) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att teckna medfinansieringsavtal med BillTeck för att uppnå
anpassad samförläggning av tomrör.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
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Kommunförvaltningen (MSDG, RNON, TAM)
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Dnr: 175-2015

§ 43 Kulturplan 2015-2019 för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kulturplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens kulturchef har fått i uppdrag att utarbeta en kulturplan för Svalövs kommun, med
utgångspunkt i Förslag till kulturprogram för Svalövs kommun.
Kulturplanen är en strategi för utvecklingen av kulturlivet i Svalövs kommun. Den innehåller en
övergripande strategi samt ett antal prioriterade områden, utan inbördes rangordning. Planen
bygger på de kulturdialoger och det övriga arbete som utfördes i samband med Beredningen för
lokalt kulturprogram. Svalövs kulturplan knyter också an till de regionala och delregionala
kulturplanerna och de större sammanhang kommunen befinner sig i, nationellt och globalt.
Kulturplanen börjar gälla under 2015 och fortsätter att gälla som längst till och med 2019.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-02-16, § 11, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Kulturplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns.
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-16, § 54, följande beslut: 1. Övergripande mål, punkt 4: ”Att
främja såväl nationellt som internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.” 2.
Övergripande strategier: ”För att nå målen bör Svalövs kommun...”
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kulturplan 2015-2019
för Svalövs kommun godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 54
Utbildningsutskottets protokoll 2015-02-16, § 11
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-02-09
Förslag till kulturplan 2015-2019 för Svalövs kommun
Utbildningsutskottets protokoll 2013-06-17 § 54
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28 § 2
Förslag till kulturprogram för Svalövs kommun, daterat 2013-01-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Linda Lindberg (SD), Lennart
Pettersson (C) och Olof Röstin (M): Kulturplan 2015-2019 för Svalövs kommun godkänns i
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enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kristina Carlsson (FI): Ändringsyrkande; ”Punkt 2) Övergripande strategier: ”För att nå målen
ska...”.
Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD): Avslag på Kristina Carlssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristina Carlssons ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, ETVN, KALN, HAHZ)
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Dnr: 1182-2014

§ 44 LOV – revidering av förfrågningsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28, senast reviderat
2014-04-16, exkl. bilagor, antas.
2. I förfrågningsunderlaget införs under stycke 2.1, Allmänna krav på utföraren, en helt ny
punkt 2.1.20 Meddelarfrihet med följande lydelse: ”Utförarens personal ska omfattas av
meddelarfrihet och meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt anställda har.”

Sammanfattning av ärendet
2011-02-28 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV skulle införas i Svalövs
kommun från och med 2011-08-01. I samma beslut antogs ett förfrågningsunderlag innehållande
de kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun.
Mindre revideringar av förfrågningsunderlaget har sedan dess gjorts och nu föreslås nya
revideringar utifrån ändrade förhållanden i verksamheten samt lärdomar som dragits av LOVsystemet i praktiken. Inga föreslagna förändringar påverkar brukarna eller utförarna negativt.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-01-22, § 6, kommunstyrelsen att fatta följande beslut:
Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28 senast reviderat 2014-04-16,
exkl. bilagor, antas.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, § 29, att ärendet återremitteras till vård- och
omsorgsutskottet, för att utreda möjligheterna att införa meddelarfrihet i förfrågningsunderlaget.
Kommunförvaltningen föreslår att det i förfrågningsunderlaget under stycket 2.1. Allmänna krav
på utföraren en införs helt ny punkt 2.1.3 Meddelarfrihet med följande lydelse: Utförarens
personal ska omfattas av meddelarfrihet och meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt
anställda har.
Likalydande formuleringar om meddelarfrihet och meddelarskydd finns i andra kommuner,
däribland Helsingborg, Lund, Trelleborg och Vellinge.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-02-18, § 14, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28 senast reviderat
2014-04-16, exkl. bilagor, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 55, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28, senast reviderat
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2014-04-16, exkl. bilagor, antas. 2) I förfrågningsunderlaget införs under stycke 2.1, Allmänna
krav på utföraren, en helt ny punkt 2.1.20 Meddelarfrihet med följande lydelse: ”Utförarens
personal ska omfattas av meddelarfrihet och meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt
anställda har.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 55
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-03-16, § 14
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2015-02-10
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 29
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 6
Reviderat förfrågningsunderlag inkl bilagor
Förfrågningsunderlag där föreslagna ändringar är markerade
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-10-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Agneta Lenander (V) och Fredrik Jönsson (C): 1)
Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28, senast reviderat 2014-04-16,
exkl. bilagor, antas. 2) I förfrågningsunderlaget införs under stycke 2.1, Allmänna krav på
utföraren, en helt ny punkt 2.1.20 Meddelarfrihet med följande lydelse: ”Utförarens personal ska
omfattas av meddelarfrihet och meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt anställda har.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK)

Ajournering 20.30 – 20.45
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Dnr: 220-2015

§ 45 Information om nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de
skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med
den 1 januari 2016.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska inrymma alla delar inom de områden där de skånska
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Avtalet ska gå att
utveckla och förändra i takt med att möjligheter och förutsättningar ändras. Avtalet ska gälla
fr.o.m. 2016 men ska genomföras stegvis. Årliga avstämningar ska reglera ambitions- och
ansvarsnivå och följa de ekonomiska konsekvenserna.
I förarbetet till det nya avtalet beskrivs en utveckling som tydligt går mot att insatser ska utgå från
individuella behov. Som en del i detta föreslås införandet av hemsjukvårdsteam med
läkarkompetens. Syftet är att målgruppen, som utgörs av de mest sjuka, ska slippa onödiga
resor till och från sjukhusens akutmottagningar, samt att minska antalet dygn på sjukhusens
vårdavdelningar. Det kommer att ställa ökade krav på resurser och kompetens i den kommunala
hemsjukvården.
Förvaltningen konstaterar i sin förslagsskrivelse, daterad 2015-02-06, att det ännu är för tidigt att
förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för Svalövs kommun, men att utvecklingen
generellt går mot en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens
verksamhet. Det nya avtalet kommer att innebära betydande kompetensutvecklingsinsatser för
medarbetare avseende vård, behandlingar och av teknisk apparatur samt digitala stöd.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-02-18, § 15, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Informationen noteras.
Utskottet fattade vidare följande beslut: Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta
på dialogmöten med Kommunförbundet Skåne avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 56, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Informationen noteras.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Informationen noteras.
I ärendet yttrar sig vidare Birgitta Jönsson (S), Ulla Wallin (S), Lennart Pettersson (C) och
Torbjörn Ekelund (FP).

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden Ann Pettersson ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, MEKN, CAKK)
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Dnr: 295-2013

§ 46 Motion, hyrorna på kommunens äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör hyrorna på
kommunens äldreboende. I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder om hyror på
kommunens äldreboende och gruppboende är satta enligt gällande hyreslag och domstolsbeslut
från 2008 samt om det är förhandlat med Hyresgästföreningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25, § 46, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 2015-0113, där det föreslås att motionen ska bifallas då det finns skäl att se över hyressättning och
hyresnivåer för kommunens olika boendeformer.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 7, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen bifalles, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-09, § 31, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 58, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
bifalles, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat 2015-01-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 58
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 31
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 7
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-03-25, § 46
Motion från Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2013-03-10
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Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S) och Christer Laurell (C): Motionen bifalles, med hänvisning till vård- och
omsorgsutskottets yttrande, daterat 2015-01-13.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden Ann Pettersson ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande
och finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
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Dnr: 470-2013

§ 47 Motion, Äldreplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande,
daterat 2015-01-13.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C), Johan Wigrup (C) och J Håkan Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) har lämnat in en motion rörande den kommunala äldrepolitiken. I motionen
föreslås att Svalövs kommun tar fram en äldreplan som syftar till att skapa målsättningar för den
utveckling som kommunen vill se för de äldre med början 2014-2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 85, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 215-0113, där det föreslås att motionen ska anses besvarad då arbetet med att utarbeta tydliga mål och
ge en tydlig inriktning för utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten ska påbörjas under
2015.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 8, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-09, § 32, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 59, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat 2015-01-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 59
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 32
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Vård- och omsorgsutskottets yttrande 2015-01-22, § 8
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-05-27, § 85
Motion från Christer Laurell (C), daterad 2013-04-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets
yttrande, daterat 2015-01-13.
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C): Motionen anses bifallen.
Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden Ann Pettersson ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Fredrik
Jönssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
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Dnr: 1059-2014

§ 48 Motion, Utöka LOV till att även gälla matdistribution
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C).

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion som enligt lagen om valfrihet (LOV) gällande
produktion av färdiglagad mat och leverans till personer med beslut om matdistribution enligt
socialtjänstlagen. I motionen föreslås att socialomsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
förslag till att införa matdistribution enligt LOV.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 123, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 2015-0113, där det föreslås att motionen ska avslås då vård- och omsorgsverksamheten har behov av
att koncentrera sig på sina kärnuppgifter och att arbetet med att införa LOV-systemet inom
matdistribution inte kan prioriteras för närvarande.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 9, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-09, § 33, följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 60, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat 2015-01-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 60

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30
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Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09, § 33
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 9
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-09-29 § 123
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2014-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Agneta Lenander (V), Ingrid Ekström (SD), Krister Olsson (S), Anders Svärd
(S), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Motionen avslås, med hänvisning till vårdoch omsorgsutskottets yttrande, daterat 2015-01-13.
Fredrik Jönsson (C): Bifall till motionen.
Krister Olsson (S) och Anders Svärd (S): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden Ann Pettersson ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl och
Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30
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Dnr: 60-2014

§ 49 Motion, Giftfri vardag kräver handling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses vara besvarad med hänvisning till utbildningsutskottets yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ida Andersson (C) och Fredrik Jönsson (C) föreslår i en motion daterad 2014-01-12 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.
- Ställa krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar.
Utbildningschefen har skrivit ett yttrande över motionen och utbildningsutskottets ordförande har
skrivit ett svar. I svaret skriver ordförande att de flesta av motionens intentioner redan är
uppfyllda och att effekten av ytterligare åtgärdsplan och inventering bedöms vara väldigt
begränsad.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-03-16, § 13, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen anses vara besvarad med hänvisning till utbildningsutskottets
yttrande.
Utbildningsutskottet fattade vidare följande beslut: 1) Ordförandes yttrande antas som
utbildningsutskottets eget. 2) Förvaltningen uppmanas att sprida ytterligare kunskap inom
området genom att sprida Naturskyddsföreningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”, samt
kemikalieinspektionens skrift ”kemikalier i barns vardag”, bland chefer och övrig personal, som
ett stöd till riskanalysen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16, § 61, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
anses vara besvarad med hänvisning till utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 61
Utbildningsutskottets protokoll 2015-02-16, § 13
Svar på motion, daterat 2015-02-08
Yttrande över motion, daterat 2014-11-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-27 § 11
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C), daterad 2014-01-12

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C): Motionen anses vara
besvarad med hänvisning till utbildningsutskottets yttrande.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr: 388-2015

§ 50 Motion, Skateboardpark i betong
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Johan Wigrup (C) har lämnat in en motion rörande skateboardpark i
betong.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun utreder hur en skatepark i betong skulle kunna anläggas.
- Utredningen och eventuellt genomförande sker i samråd med berörda föreningar och den
idéburna sektorn.
Vid sammanträdet presenterar Johan Wigrup (C) motionen, i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Fråga ställdes av Agneta Lenander (V).

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Johan Wigrups (C) motion, inkommen 2015-03-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30
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§ 36 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 2015
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Anders Nilsson
Ann Pettersson
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SUMMA

Justerare
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