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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Karl-Erik Kruse (S)
Patrik Wijk (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C)
Charlotte Wachtmeister (M)
Birgitta Jönsson (S)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Christer Laurell (C)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Rasmus Nilsson (S)
Leif Hägg (M)
Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Ulla Wallin (S)
Karin Wigrup (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (M), 1:e vice ordförande
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Rolf Jonsson (MP), tjg ers Jenny A Wenhammar (MP)
Leif Johansson (S)
Torsten Vigre (M)
Kristina Backe (C), 2:e vice ordförande
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Bo Håkansson (S), tjg ers för Christin Hagberg (S)
Ingrid Ekström (SD)
Elizabeth Hägg (M), tjg ers för Margareta Stenström (M)
Claes Hallberg (S)
Maria Lund (C), tjg ers för Rolf Svensson (C)
Anne-Maj Olsson (V)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Vakant (SD)
Thomas Löfgren (M)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Stefan Andersson (S)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Jenny Björk (SD)
Icke tjänstgörande ersättare:
Lars Nilsson (S)
Eva Olofsson (C)
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§ 91

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Kommunförvaltningen
Administration.
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§ 92

Information, Kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), förste vice ordförande Leif
Hägg (M) och kommunchef Åsa Ratcovich informerar om kommunstyrelsens
verksamheter.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
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Dnr 151-2009

Information, Granskning av intern kontroll - Granskningsrapport
4/2008
Revisionens ordförande Klas Tykesson och revisor Hanna Ershytt informerar om
genomförd revision av intern kontroll.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
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§ 94

Allmänhetens frågestund
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
varje sammanträde med fullmäktige.
Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna
frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift
härom skall också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är
upptagna på dagordningen.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
Några frågor ställdes om bl a mark för villatomter i Tågarp och industrimark i
Billeberga, behov av laxtrappa vid kvarndammen i Röstånga och
näringslivsklimatet.

Sammanträdet återupptas efter ajournering kl 19.30
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Dnr 106-2009

Avsägelser och val
Sammanfattning
Mikael Andersson (S) har på grund av flytt från kommunen avsagt sig samtliga
politiska uppdrag i Svalövs kommun.
Andersson har i dag uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.
Jörgen Lindelöf (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Jörgen Lindelöfs avsägelse, inkommen 2009-08-20
Mikael Anderssons avsägelse, daterad 2009-08-03.
Kommunfullmäktiges beslut
• Avsägelsen godkänns.
• Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län begära
röstsammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mikael
Andersson (S).
• Valet av ledamot i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Mikael
Andersson (S) bordlägges.
• Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Jörgen
Lindelöf (M) väljs Olof Röstin (M).

Expediering:
Mikael Andersson (S)
Jörgen Lindelöf (M)
Olof Röstin (M)
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 151-2009

Granskning av intern kontroll - Granskningsrapport 4/2008
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs
kommun gjort en granskning av internkontrollarbetet i kommunen. Granskningen
har gjorts med intervjuer och dokumentstudier.
Sammanfattningsvis konstaterar revisionen i granskningsrapporten att det finns
fungerande rutiner för internkontrollarbetet i kommunen men att arbetet kan
förbättras på följande punkter:
· Formellt beslut om utvärdering av kommunens internkontrollarbete ska fattas
enligt reglementet.
· Uppföljningen till nämnderna kan förbättras genom att tydligare visa resultatet av
genomförd kontroll och inkludera en bedömning av det aktuella områdets interna
kontroll.
· Riskbedömningarna kan utvecklas genom att tydliggöra vad bedömningarna
´liten´ och ´måttlig´ står för, samt mer omfattande risk- och väsentlighetsanalyser
utarbetas tillsammans med nämnden.
Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
och socialtjänstnämnden har fått rapporten för yttrande. Kommunstyrelsen fattade
den 1 juni 2009 beslut om sitt eget yttrande till revisionen över rapporten.
Samtidigt uppdrog man åt kommunförvaltningen att göra en utvärdering av
kommunens internkontrollarbete med förslag till ny internkontrollplan att redovisas
till kommunstyrelsen i februari 2010. Kommunstyrelsen beslutade också hämta in
kopior på yttrandena från kultur- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och socialtjänstnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 105.
Socialtjänstnämndens protokoll 2009-06-23, § 39.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01, § 92.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-05-27, § 42.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2009-05-26, § 52.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich, daterad 2009-04-28.
Revisionens granskningsrapport, daterad februari 2008.
Yrkande
Leif Hägg (M): Revisionens rapport och samtliga yttranden noteras.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Revisionens rapport och samtliga yttranden noteras.
Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen (ARH, JBN)
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Dnr 298-2008

Utredning av upphandling av miljövänligt odlade och
rättvisemärkta varor
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog den 26 maj 2008, § 70, åt kommunstyrelsen att
utreda konsekvenserna av att Svalövs kommun så långt det är möjligt använder sig
av leverantörer som tillhandahåller miljövänligt odlade och rättvisemärkta varor.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2008, § 133, att ge
Kommunförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att Svalövs kommun
så långt det är möjligt använder sig av leverantörer som tillhandahåller miljövänligt
odlade och rättvisemärkta varor. Utredningen skulle genomföras enligt riktlinjer
som kommunstyrelsens presidium angett i en skrivelse daterad den 25 juli 2008.
I ett första steg ska förvaltningen, enligt presidiets riktlinjer, redovisa vilka olika
miljö- och rättvisemärkningar som finns. Denna del skulle redovisas senast den 31
december 2008. Kommunstyrelsen skulle efter detta fatta beslut om prioriteringar
och tidsplan inför fortsatt utredning. I slutskedet bedömdes det eventuellt kunna bli
aktuellt att revidera upphandlingspolicyn så att krav på märkning kan införas vid
upphandlingar.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2009, § 8, att remittera ärendet till de
politiska partierna för synpunkter. Svar kom under remisstiden in från
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsen beslutade vid behandlingen av ärendet den 17 augusti 2009,
§ 108, bl a att notera inkommande yttranden. Styrelsen beslutade också att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att revidera Svalövs kommuns upphandlingspolicy
så att även viktiga samhällsmål som god miljö, bra anställningsvillkor, minskad
ekonomisk brottslighet samt sociala hänsyn prioriteras vid upphandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 108.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2009-06-30.
Yttrande från miljöpartiet, daterat 2009-03-31.
Yttrande från Vänsterpartiet, inkommet 2009-03-31.
Yttrande från centerpartiet, daterat 2009-03-31.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-12-18, § 151.
Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings utredning, daterad 2008-12-05.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-08-11, § 133.
Kommunstyrelsens ordf och 1:e vice ordf skrivelse, daterad 2008-07-25.
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26, § 70.
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Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Kommunfullmäktige godkänner vidtagna åtgärder och fattade
beslut och avslutar uppdraget från 2008-05-26, § 70.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige godkänner vidtagna åtgärder och fattade beslut och avslutar
uppdraget från 2008-05-26, § 70.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, TAM)
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Dnr 298-2008

Försäljning av fastigheter
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade, efter förslag för kommunstyrelsens ordförande och dess
förste vice ordförande, den 3 december 2007, § 249, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, att i samråd med AB SvalövsLokaler ta fram dels förslag på omfattningen
av försäljningen, dels förslag till försäljningsprocess.
Kommunfullmäktige fattade den 17 december 2007, § 211, följande beslut: Delar
av kommunens och AB SvalövsLokalers fastighetsbestånd skall efter prövning och
värdering om möjligt säljas. Kommunstyrelsen uppdras handlägga en eventuell
försäljning samt återkomma till kommunfullmäktige när avtalsförslag om
försäljning föreligger.
Kommunstyrelsen fattade den 11 februari 2008, § 30, följande beslut:
Kommunstyrelsens och AB SvalövsLokalers presidier skall utgöra styrgrupp för
den fortsatta handläggningen av ärendet. Med ändring av kommunstyrelsens beslut
den 3 december 2007, § 249, uppdras styrgruppen att fortsatt handlägga
försäljningsärendet i enlighet med förslag i skrivelse. Styrgruppen uppdras låta
utreda lämplig omfattning av fastigheter att bjuda ut till försäljning. Styrgruppen
uppdras initiera de åtgärder i fråga om fastighetsregleringar och eventuella
detaljplaneförändringar som är nödvändiga inför försäljningen.
Målsättningen med försäljningen är att minska kommunens finansiella risk och
stärka kommunens finansiella ställning, vilket framgår av skrivelse, daterad 200710-23, från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande.
Vad gäller de av kommunen ägda fastigheterna är det beståndet som uthyrt till
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning och som
disponeras av Svalöfs gymnasium som är aktuellt, men även andra kommunägda
fastigheter som bedöms lämpliga, kan vara aktuella att bjudas ut till försäljning.
Under den av kommunstyrelsen beslutade styrgruppen, har en arbetsgrupp bildats
bestående av kommunchef Åsa Ratcovich, ekonomichef Jan Bengtsson,
administrativ chef Michael Andersson samt teknik- och servicechef Bengt Lindvall
från Svalövs kommun samt VD Bo Gripsten, fastighetschef Nils-Ingvar Ekholm
och ekonomichef Peter Eriksson från AB SvalövsLokaler. Kommunjurist Anne
Zeift och jurist Kristina Månsson har också varit knutna till arbetsgruppen.
Styrgruppen har beslutat att till försäljning utbjuda fastigheterna:
Från AB SvalövsLokaler fastigheterna S Svalöv 9:170 (centrumfastigheten), S
Svalöv 9:3 (Kvarnhuset, Mellanhuset och del av Magasinet), 9:6 (del av
Magasinet), Felestad 5:39 (Kullerstensgården), samt Felestad 5:65 (Scandiflex m
m).
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Från Svalövs kommun har styrgruppen att utbjuda fastigheterna i beståndet Svalöfs
gymnasium Södra Svalöv 9:220 (huvudbyggnaden), del av Felestad 18:2
(djurstallar m m), Södra Svalöv 9:63 (elevboenden Fridhemsgatan 3 och
Rönnebergsvägen 6), Södra Svalöv 9:133 (elevboende Luggudevägen 5) och
Felestad 27:49 (elevboende Energigatan 1 och Söderhus) och dessutom Svalöv
2:12 (Månsaboförrådet) till försäljning.
Upphandling av mäklare för försäljningen har genomförts och kontrakt tecknades
med Lundberg & Partners AB.
Styrgruppen har också låtit genomföra en utvärdering av nuvarande
fastighetsorganisation i Svalövs kommun. Utvärderingen presenterades
kommunstyrelsen som den 12 januari 2009, § 6, beslutade uppdra åt
kommunförvaltningen att tillsammans med AB SvalövsBostäder, ta fram förslag
för att utveckla nuvarande fastighetsorganisation enligt rekommendationerna i
rapporten från Solving Bohlin & Strömberg (sid 12-13). Uppdraget ska redovisas
senast den 30 juni 2009. Kommunfullmäktige noterade utvärderingen på
sammanträdet den 26 januari 2009, § 7.
Efter indikativa bud, möten och förhandlingar beslutade styrgruppen att avtal skulle
tecknas med CN Gruppen AB. Med förbehållet kommunfullmäktiges positiva
beslut undertecknades alla avtal tisdagen den 23 april i kommunhuset i Svalöv. En
handpenning har förts över till Svalövs kommun. Tillträde kommer att ske 1 juli
2009.
Försäljningssumman uppgår till 147 mnkr. Fastigheternas totala bokförda värden
per tillträdesdagen 1 juli 2009 är drygt 115 mnkr. Försäljningssumman avses att
användas till att betala av de lån, som tagits för att finansiera byggandet av de olika
fastigheterna samt några andra lån för att minska koncernens låneskuld och höja
soliditeten. Detta sker i enlighet med de finansiella mål, som kommunfullmäktige
antagit för 2009 års budget. Den officiella soliditeten (exkl pensionsskuld intjänad
före 1998) för Svalövs kommun ökar från 47 % till 63 %. Soliditeten för AB
Svalövslokaler ökar från 17 % till 26 %. Resultatet för Svalövs kommun förbättras
med cirka 1 mnkr per helår som en följd av lägre räntekostnader.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2009, § 70, bl a att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut uppdra åt kommunförvaltningen att tillsammans med
AB SvalövsLokaler upprätta och låta underteckna för genomförandet behövliga
servituts- och nyttjanderättsavtal, fastighetsregleringar m m.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj, § 68, att godkänna försäljningen enligt
upprättade avtal till CN Gruppen AB av AB SvalövsLokalers fastigheter S Svalöv
9:170, S Svalöv 9:3, S Svalöv 9:6, Felestad 5:39, Felestad 5:65 samt Svalövs
kommuns fastigheter inom Svalöfs gymnasium samt Svalöv 2:12 för en total
försäljningssumma om 147 mnkr.
CN Gruppen AB har mot bakgrund av att finansieringen inte var slutligt klar i juni
månad anhållit om att få skjuta framåt tillträdesdagen till den 1 oktober 2009, på i
övrigt oförändrade villkor. Styrgruppen beslutade inom ramen för sitt uppdrag vid
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sitt sammanträde den 26 juni 2009 att godkänna senareläggningen av
tillträdesdatumet, att teckna en ny överenskommelse med CN Gruppen AB senast
2009-06-30, samt att en ny överenskommelse villkoras med att Svalövs kommun
och AB SvalövsLokaler ska godkänna finansiärer och att beslut om detta ska
underställas kommunstyrelsen/kommunfullmäktige resp styrelsen för AB
SvalövsLokaler. Handpenning erlagd av köparen CN Gruppen AB, ska förfalla till
Svalövs kommun om köparen inte tillträder vid det nya tillträdesdatumet. AB
SvalövsBostäders förvaltning av fastigheterna upphör på tillträdesdagen.
En överenskommelse med dessa villkor träffades med CN Gruppen AB 2009-0630
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 109.
Överenskommelse med CN Gruppen AB om senarelagt tillträdesdatum, daterad
2009-06-30.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-25, § 68.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 70.
Kommunstyrelsens ordförandes och vice ordförandes skrivelse, daterad 2009-0506.
Upprättade avtal m m, daterade 2009-04-21.
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2009-04-15, § 21.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Informationen
noteras. Kommunstyrelsen medges fatta beslut om godkännande av nya finansiärer.
Kommunstyrelsen medges också fatta ev övriga kompletterande beslut i ärendet.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
• Kommunstyrelsen medges fatta beslut om godkännande av nya finansiärer.
• Kommunstyrelsen medges också fatta ev övriga kompletterande beslut i ärendet.
Expediering:
CN Gruppen AB
AB SvalövsLokaler
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Dnr 248-2009

Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbunds
kvalitetsredovisning 2008
Sammanfattning
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund är ett kommunalförbund för
utbildning på bland annat gymnasieskolans nationella program. LandskronaKävlinge-Svalövs gymnasieförbund har överlämnat kvalitetsredovisning för år
2008 till kommunstyrelsen i respektive kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 110.
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbunds kvalitetsredovisning 2008,
daterad 2009-06-23.
Yrkanden
Bo Håkansson (S): Informationen noteras. Kvalitetsredovisningen överlämnas till
välfärdsberedningen för kännedom.
I ärendet yttrar sig vidare Sven-Inge Dahlman (SD), Torbjörn Ekelund (FP),
Kristina Backe (C) och Rolf Jonsson (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bo Håkanssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
• Kvalitetsredovisningen överlämnas till välfärdsberedningen för kännedom.

Expediering:
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 230-2009

Regler för bidrag till studieförbunden
Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram förslag till förändrade regler för
bidrag till studieförbunden. Förslaget går bl a ut på att öka det riktade bidraget till
barn och ungdomars kulturella verksamhet och kulturprojekt som riktar sig till
arbetslös ungdom upp till 20 år. Finansiering sker genom att lokalbidraget på 10 %
tas bort.
För att underlätta en omställning föreslås att de nya reglerna träder i kraft
2011-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 111.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-05-27, § 43.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning, daterad 200905-19.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Bo Håkansson (S): Föreliggande förslag till
reviderade regler för bidrag till studieförbunden antas att gälla fr o m 2011-01-01.
Karin Wigrup (C), Ingrid Ekström (SD), Hjördis Nilsson (FP), Björn Nordström
(C), Rolf Jonsson (MP), Anne-Maj Olsson (V) och Karl-Erik Karlsson (KD):
Återremiss av ärendet för utredning av förslagets konsekvenser bl a för att se hur
förslaget harmonierar med de nationella folkbildningsmålen.
Charlotte Wachtmeister (M) och Bo Håkansson (S): Avslag på Karin Wigrups m fl
återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karin Wigrups m fl återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Karin Wigrups m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Karin Wigrups m fl återremissyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på och 16 nej-röster för bifall till Karin Wigrups m fl
återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta det genom s k
minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
• Återremiss av ärendet för utredning av förslagets konsekvenser bl a för att se hur

förslaget harmonierar med de nationella folkbildningsmålen.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, KET, MAJN)

Ajournering 20.30 – 20.45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 389-2007

Motion, Tre åtgärder vid Mölledammen i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har överlämnat en motion med tre åtgärder att utföras vid
Mölledammen i Röstånga:
• Vallen vid Mölledammen i Röstånga höjs.
• Den riskabla sträckan av gångvägen runt Mölledammen åtgärdas.
• Kommunen undersöker möjligheterna att riva det gamla kylhuset vid dammen
eller om byggnaden kan användas på något sätt.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till teknik- och
servicenämnden för yttrande. Teknik- och servicenämnden behandlade ärendet vid
sitt sammanträde den 28 maj 2009.
Kommunstyrelsen beslutade vid behandlingen av ärendet den 17 augusti 2009, §
113, att ge tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att fatta beslut om
nödvändiga åtgärder inom given ekonomisk ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 113.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2009-05-28, § 29.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Teknik & Service, inkommen 200905-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-10-29, § 192.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-15.
Motion från Rolf Jonsson (MP), daterad 2007-10-12.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Med hänvisning till föreliggande yttrande anses motionen
besvarad.
Rolf Jonsson (MP): Motionen bifalles.
I ärendet yttrade sig vidare Hjördis Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Rolf Jonssons yrkanden,
och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
● Med hänvisning till föreliggande yttrande anses motionen besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Motionären
Kommunförvaltningen (BLL, AJN)
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Dnr 18-2009

Motion, Företagsklimatet i Svalövs kommun
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Rolf Svensson (C) har skrivit en motion om
företagsklimatet i Svalövs kommun.
Motionärerna har följande förslag:
-

en näringslivspolicy för hur vi ska förbättra företagsklimatet i Svalövs kommun
ska tas fram
policyn ska mynna ut i en konkret handlingsplan
processen ska ske i samråd ned företagarna i kommunen

Motionen har remitterat till kommunstyrelsen för yttrande. Nu föreligger förslag till
svar från kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen beslutade vid behandlingen av ärendet den 17 augusti 2009, §
114, att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 114.
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2009-06-30.
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2009-01-26.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26, § 14.
Christer Laurells och Rolf Svenssons motion, daterad 2009-01-11.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen uppdras att
utvärdera och vid behov revidera den näringslivspolitiska strategin alternativt
utarbeta program eller policy för kommunens näringslivsarbete. Med hänvisning
till föreliggande yttrande från kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige fattat
beslut anses motionen besvarad.
Christer Laurell (C): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Christer Laurells
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut
• Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen uppdras att utvärdera och vid behov
revidera den näringslivspolitiska strategin alternativt utarbeta program eller policy
för kommunens näringslivsarbete.
• Med hänvisning till föreliggande yttrande från kommunstyrelsen och av
kommunfullmäktige fattat beslut anses motionen besvarad.
Reservation
Patrik Wijk (C), Christer Laurell (C), Karin Wigrup (C), Agnetha Persson (C),
Kristina Backe (C), Maria Lund (C) och Björn Nordström (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Christer Laurells yrkande.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (ARH)

Justerandes sign
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Dnr 109-2009

Motion, Angående entreprenörskap i skola
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion som gäller
entreprenörskap i skolan.
I motionen föreslås att samtliga stadier i grundskolan i Svalöv ska arbeta med
entreprenörskap som en röd tråd genom alla nio åren, att kultur- och
utbildningsnämnden och förvaltningen gör upp en tydlig plan med mål och
riktlinjer för hur entreprenörskap ska komma in i de olika stadierna samt att planen
ska redovisas under försommaren 2009 för att kunna planeras under
planeringsdagarna hösten 2009.
Motionen har remitterat till kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden
behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2009-05-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 115.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-05-27, § 45.
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, 2009-03-31.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 40.
Agnetha Perssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, daterad 2009-03-17.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Bo Håkansson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Med
hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens yttrande och att det inte ligger i
nämndens uppdrag att besluta kring skolans arbetssätt och arbetsformer, avslås
motionen.
Agnetha Persson (C), Björn Nordström (C) och Kristina Backe (C): Motionen
bifalles.
I ärendet yttrar sig vidare Hjördis Nilsson (FP), Fredrik Jönsson (M) och Anne-Maj
Olsson (V).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Agnetha
Perssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
• Med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens yttrande och att det inte
ligger i nämndens uppdrag att besluta kring skolans arbetssätt och arbetsformer,
avslås motionen.
Reservation
Patrik Wijk (C), Christer Laurell (C), Karin Wigrup (C), Agnetha Persson (C),
Kristina Backe (C), Maria Lund (C), Björn Nordström (C) och Karl-Erik Karlsson
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agnetha Perssons m fl yrkande.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (KET, LWG)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-08-31

Omröstningsbilaga 1), § 100, Regler för bidrag till studieförbunden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Patrik Wijk, tjg ers
Charlotte Wachtmeister
Birgitta Jönsson
Sven-Inge Dahlman
Christer Laurell
Anette Hallberg, tjg ers
Leif Hägg
Marjorie Nilsson, tjg ers
Ulla Wallin
Karin Wigrup
Hjördis Nilsson
Gunnar Bengtsson, ordf
Fredrik Jönsson, 1:e vice ordf
Axel Ebbe Nilsson
Ann Böndergaard
Agnetha Persson
Rolf Jonsson, tjg ers
Leif Johansson
Torsten Vigre
Kristina Backe, 2:e vice ordf
Karl-Erik Karlsson, tjg ers
Bo Håkansson, tjg ers
Ingrid Ekström
Elizabeth Hägg, tjg ers
Claes Hallberg
Maria Lund, tjg ers
Anne-Maj Olsson
Torbjörn Ekelund
Krister Olsson
Vakant
Thomas Löfgren
Dennis Nilsson
Björn Nordström
Stefan Andersson
SUMMA

Justerandes sign

S
C
M
S
SD
C
S
M
SD
S
C
FP
S
M
SD
S
C
MP
S
M
C
KD
S
SD
M
S
C
V
FP
S
SD
M
S
C
S

Ja
1

Nej

Avstår

Jävig

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
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