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Dnr: -

§ 120 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Strategisk utvecklare Thomas Arnström informerar om:
- Preliminär befolkningsstatistik per 2013-04-30 (Dnr 288-2013)
- Preliminär befolkningsstatistik per 2013-05-31 (Dnr 288-2013)
- Flyttningar Svalövs kommun 1968 - 2012 (Dnr 288-2013)
B) Vik informationsansvarig Kristina Jeppsson informerar om:
- Medborgarundersökning våren 2013, resultat för Svalövs kommun (Dnr 860-2012)
- Ny lay-out Lokaltidningen (Dnr 742-2013)
C) Strategisk utvecklare Thomas Arnström informerar om:
- Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr 654-2013)
- Remiss, Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 (Dnr 711-2013)
- Remiss, Förslag till godsstrategi för Skåne (Dnr 678-2013)
- Förslag till kollektivtrafikstrategi för Skåne NordVäst (Dnr 624-2013)
D) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) informerar om:
- Nytt namn till Nya skolan (Dnr 529-2009)
- Postservicen i Kågeröd
- Budget 2014-2016 och kompletteringsbudget 2

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

§ 121 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-24
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-06-19
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-06-17
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-05-21
Protokoll från årsstämma, AB SvalövsBostäder, 2013-05-28
Protokoll från årsstämma, AB SvalövsLokaler, 2013-05-28
Protokoll från styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2013-06-12
Protokoll från styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2013-06-12
Protokoll från årsstämma LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2013-05-20
Protokoll från styrelsemöte LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 2013-05-20
Protokoll från årsstämman i Sydvatten AB 2013-05-31
Protokoll från kollektivtrafikgrupp SkåneNordväst 2013-05-28
Protokoll från styrelsemöte 6K 2013-05-22
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2013-06-18
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 43-2013

§ 122 Uppföljning per 2013-06-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Uppföljningen per 2013-06-30 noteras.
2. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger uppföljning av budget för Svalövs kommun per 2013-06-30.

Beslutsunderlag
Uppföljning per 2013-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. Uppföljningen per 2013-06-30 noteras. 2. Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sina egna förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 637-2013

§ 123 Justering av lokalhyra för Linåkerskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Hyran för Linåkerskolan justeras ned med 477 680 kronor.
2. Inom utbildningsutskottets budget görs en omfördelning av dessa 477 680 kronor så att
354 780 kronor (helårseffekt) tillförs Kulturskolans budget och att resterande 122 900 kronor
(helårseffekt) tillförs budgeten för fritid från och med 2013-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Rektor på Linåkerskolan har tidigare framfört önskemål om att anpassa lokalytorna på skolan till
det behov som skolan har med hänsyn tagen till elevunderlaget. Den bedömning som gjorts är
att verksamheten kan bedrivas effektivt med fyra arbetslag samt utrymme för korttidsskola. Med
detta som utgångspunkt kan upp till 480 elever ha sin undervisning på Linåkerskolan. Idag går
328 elever på skolan. Det innebär att utrymmena för det femte arbetslaget som fanns på nedre
plan inte längre behöver användas för skolans verksamhet. Dessa lokaler kommer framöver att
disponeras av Kulturskolan. Vidare har konstaterats att hyran för skjuthallen, som disponeras av
skytteföreningarna i kommunen belastat Linåkerskolan.
Sammantaget innebär detta att nuvarande hyran för Linåkerskolan bör sänkas med 477 680
kronor. Kostnaderna för denna hyressänkning ska belasta Kulturskolan med 354 780 kronor och
fritidsverksamheten med 122 900 kronor. Hyreskostnaden finns inom gällande budgetram varför
det inte blir någon merkostnad totalt sett för sektor utbildning utan endast en omfördelning av
budgeterade medel.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-06-17, § 50, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Hyran för
Linåkerskolan justeras ned med 477 680 kronor. Inom utbildningsutskottets budget, görs en
omfördelning av dessa 477 680 kronor så att 354 780 kronor (helårseffekt) tillförs Kulturskolans
budget och att resterande 122 900 kronor (helårseffekt) tillförs budgeten för fritid från och med
2013-07-01.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-06-17, § 50
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S) och
Krister Olsson (S):
1. Hyran för Linåkerskolan justeras ned med 477 680 kronor.
2. Inom utbildningsutskottets budget görs en omfördelning av dessa 477 680 kronor så att 354
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780 kronor (helårseffekt) tillförs Kulturskolans budget och att resterande 122 900 kronor
(helårseffekt) tillförs budgeten för fritid från och med 2013-07-01.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN, JBN, AAN, HAON)
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Dnr: 508-2013

§ 124 Förslag till riktlinjer för offentlig belysning
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för offentlig belysning antas.

Reservationer
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har planerat byte av gamla kvicksilverarmaturer, vilka i enlighet med EU:s
ekodesigndirektiv måste fasas ut senast 2015. Innan denna investering görs en översyn på
belysningen i kommunen eftersom det tidigare inte funnits någon policy eller riktlinjer för var
belysning ska finnas.
Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för offentlig belysning för att styra placeringen av
belysning och spara investeringskostnader i upphandlingen av armaturbyte.
Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-08 § 80 då informationen noterades.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-06-19, § 101, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Riktlinjer för offentlig belysning antas.

Beslutsunderlag
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet, 2013-06-19, § 101
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-08, § 80
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-04-30
Förslag till riktlinjer för offentlig belysning
Kartexempel

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och
Karl-Erik Kruse (S): 1. Riktlinjer för offentlig belysning antas.
Ingrid Ekström (SD): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m.fl. yrkande.
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C): Bifall till Charlotte Wachtmeisters m.fl. yrkande
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med följande tilläggsyrkande: Nuvarande gatlampor som enligt riktlinjerna inte omfattas av
kommunens ansvar för belysning, berörs inte av riktlinjerna. Eventuell förändring prövas i varje
enskilt fall oberoende av vad riktlinjerna säger.
Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Lennart Petterssons m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden tar först upp Ingrid Ekströms avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår
det.
Ordföranden tar sedan upp Lennart Petterssons m.fl. tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden tar upp Charlotte Wachtmeisters m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBLS, HAHZ)

Protokollsanteckning från Centerpartiet:
Centerpartiet instämmer inte i uppfattningen i tjänsteskrivelsen ”I förslaget som
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram, kan några hundra belysningspunkter på framför allt
landsbygd men t.ex. också vid obebyggda infarter tas bort.”
Med tanke på den otrygghet många upplever och ett ökat behov av trafiksäkerhet, kan det finnas
skäl att behålla gatlampor på berörda platser/sträckor, även om kartan kan visa på
förutsättningar för en möjlig nedsläckning.
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Dnr: 630-2011

§ 125 Principer för hastighetsskyltning inom tättbebyggt område
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Ramböll genomförde under 2011-12 en hastighetsutredning i kommunen. Den presenterades för
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-29, § 77. Utredningen föreslår att samtliga
villagator skyltas ner till 30 km/h och genomfartsgator till 40 km/h.
Förvaltningen har efter genomförd hastighetsöversyn formulerat principer som ska ligga till grund
för hastighetsskyltning inom tättbebyggt område. Dessa redovisas i förvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2013-05-29.
Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-08, § 82, då informationen
noterades.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-06-19, § 89, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Principer för hastighetsskyltning, i enlighet med förvaltningens förslagsskrivelse daterad 201305-29, antas.

Beslutsunderlag
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-06-19, § 89
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-05-29
Kartmaterial
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-08, § 82
Rapport från Ramböll, "Rätt fart i staden"
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-29 § 77

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JWA, AEKL, HAHZ)
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Dnr: 702-2012

§ 126 Motion, Dricksvatten i Röstånga
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 201306-12.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion gällande
dricksvattentillgången i Röstånga.
I motionen föreslås att kommunen snarast kontaktar Sydvatten och övriga berörda parter för en
förutsättningslös utredning om en anslutning av Röstånga till Sydvattennätet kan vara möjlig och
lämplig. Möjligheterna att, genom bredband, samtidigt förbättra IT- och telekommunikationen bör
också beaktas.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-12-17, § 162, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen för yttrande till
samhällsbyggnadsutskottet.
Ordförande Charlotte Wachtmeister (M) har skrivit ett yttrande, daterat 2013-06-12, där det bl.a.
framgår att förvaltningen har varit i kontakt med berörda parter och att motionen bör bifallas.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-06-19, § 102, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2013-06-12, antas som utskottets eget. Vidare beslutade utskottet föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen bifalles, med hänvisning till
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2013-06-12.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-19, § 102
Samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2013-06-12
Remittering av motion, daterad 2013-01-08
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-17 § 162
Motion från Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2012-12-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP),
Agnetha Persson (C) och Ingrid Ekström (SD): Motionen bifalles, med hänvisning till
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2013-06-12.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp Charlotte Wachtmeisters m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
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Dnr: 99-2013

§ 127 Motion, förbättra kommunens barn- och ungdomspolitik
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Jonsson (MP) har i en motion daterad den 23 januari 2013 föreslagit att; kommunen med
utgångspunkt från KFUM:s ungdomskommunranking tillsätter en grupp med representanter från
alla partier i kommunfullmäktige - kanske en tillfällig beredning - som kartlägger hela denna
problematik och utarbetar en plan för en förbättrad framtida barn- och ungdomspolitik.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till demokratiberedningen för yttrande.
Demokratiberedningen fattade 2013-06-03, § 18, följande beslut: Ordförandens yttrande, daterat
2013-06-03, antas som demokratiberedningens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beredningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2013-06-03, § 18
Yttrande över motion, ”Förbättra kommunens barn- och ungdomspolitik”, daterat 2013-06-03
Remittering av motion, daterad 2013-03-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 30
Rolf Jonssons (MP) motion, inkommen 2013-01-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 7
Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2011-09-12, punkt 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M) och Charlotte Wachtmeister (M):
Motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (FKLT, CAKK)
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Dnr: 294-2013

§ 128 Motion, Övergripande strategisk plan för idrottsanläggningar i
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsutskottets ordförandes yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Reservationer
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har 2013-03-11 inlämnat en motion där
de föreslår att:
”Ett övergripande inriktningsdokument tas fram utifrån de strategiska utmaningar
kommunen står inför inom idrottsområdet”
Som skäl anförs bl.a. de synpunkter som framkommit i samband med den medborgardialog
rörande Attraktiv boendemiljö som tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har genomfört.
Utbildningsutskottets ordförande har yttrat sig över motionen. Han skriver bl.a. att syftet med
samhällsbyggnadsberedningens medborgardialog är att skapa ett underlag för uppdatering av
de ortsvisa tillväxtprogram som funnits sedan 2009-2010 i Svalövs kommun. Tillväxtprogrammen
innehåller en prioritering av önskade åtgärder i var och en av kommunens tätorter. Dessa
program innehåller även åtgärder i form av underhåll och investeringar i idrottsanläggningar. Då
tillväxtprogrammen och kommande översiktsplan uppfyller de syften som motionärerna önskar
finns inga skäl att skapa ytterligare ett, parallellt, planverk som innehåller samma information i
annan tappning.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-06-17, § 58, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1.
Utbildningsutskottets ordförandes yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog
vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Motionen anses, med
hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
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Beslutsunderlag
Svar på motion, daterat 2013-06-10
Remittering av motion, daterad 2013-04-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25 § 45
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2013-03-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S):
Utbildningsutskottets ordförandes yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP), Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C): Motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
antar dessa.
Ordföranden tar upp Lennart Petterssons m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (KET, BSN, KALN)
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Dnr: 8-2013

§ 129 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-12,
daterad 2013-07-26.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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