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1

Kommunchef Åsa Ratcovich
Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 116 - 120

Utses att justera

Stefan Andersson (S) och Björn Nordström (C)

Justeringens tid och plats

2009-10-29, kl 15.00, Kommunförvaltningen Administration
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Gunnar Bengtsson

Justerande

Stefan Andersson

Björn Nordström
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2009-10-26

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

116 - 124
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Karl-Erik Kruse (S)
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)
Jenny A Wenhammar (MP)
Leif Johansson (S)
Torsten Vigre (M)
Kristina Backe (C), 2:e vice ordförande
Aase Jönsson (KD)
Christin Hagberg (S)
Ingrid Ekström (SD)
Margareta Stenström (M)
Claes Hallberg (S)
Rolf Svensson (C)
Anne-Maj Olsson (V)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
- (SD)
Thomas Löfgren (M)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Stefan Andersson (S)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Jenny Björk (SD)
Icke tjänstgörande ersättare:
Joaquina Sanchez-Campos (S)
Lars Nilsson (S)
Maria Lund (C)
Eva Olofsson (C)
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§ 116

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson.
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§ 117

Information, Delårsbokslut för Svalövs kommun
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om delårsbokslutet för Svalövs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
● Informationen noteras.
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§ 118

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.
Frågor ställdes om bl a VA-verksamheten och nedskrivning av området
Gjutaregatan.
Sammanträdet återupptas efter ajournering kl 19.05.
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§ 119

Dnr 106-2009

Avsägelser och val
Sammanfattning
Lisa Svensson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
demokratiberedningen.
Henrik Segerlund (V) har avsagt sig uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i demokratiberedningen och ersättare i
valberedningsnämnden. Henrik Segerlund har vidare avsagt sig sin insynsplats,
ersättare, i kommunstyrelsen.
Det noteras att också Hanna Segerlund (V) avflyttat från Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige ska, bland de personer som utsetts till representanter från
kommunens utskott och beredningar, välja ordförande och vice ordförande till
Rådet för funktionshindrade och pensionärer samt till Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete.
Följande personer är utsedda till Rådet för funktionshindrade och pensionärer:
Ledamöter:
Fredrik Jönsson (M)
Arne Nordqvist (C)
Agnetha Persson (C)
Thomas Löfgren (M)
Karin Wigrup (C)

Ersättare:
Patrik Wilhelmsson (KD)
Bedrija Halilovic (S)
Birgitta Jönsson (S)
Rolf Svensson (C)
Krister Olsson (S)

Följande personer är utsedda till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete:
Ledamöter:
Lena Åkesson (C)
Stefan Andersson (S)
Agnetha Persson (C)
Karl-Erik Kruse (S)
Torsten Vigre (M)

Ersättare:
Margareta Stenström (M)
Paul Miller (MP)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Karin Wigrup (C)

Det noteras att Länsstyrelsen i Skåne län har utsett Stig Nordin (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige fr o m den 15 oktober 2009 till och med den 31 oktober 2010,
efter Mikael Andersson (S) som avgått.
Beslutsunderlag
Nominering från vänsterpartiet, daterad 2009-10-22
Nominering från miljöpartiet, daterad 2009-10-06
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens minnesanteckningar, 2009-10-05
Justerandes sign
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Lisa Svenssons (MP) avsägelse, daterad 2009-09-24
Myndighetsutskottet Välfärds protokoll 2009-09-22, § 10
Välfärdsberedningens minnesanteckningar 2009-09-21
Välfärdsutskottets protokoll 2009-09-16, § 15
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens minnesanteckningar 2009-09-07
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-09-02, § 27
Kommunfullmäktiges beslut
 Avsägelserna godkänns.
 Till ersättare i demokratiberedningen efter Lisa Svensson (MP), utses Paul Miller
(MP).
 Till ledamot i demokratiberedningen efter Henrik Segerlund (V), utses Knud
Nörrelökke (V).
 Till ersättare i valberedningsnämnden efter Henrik Segerlund (V), utses Knud
Nörrelökke (V).
 Till ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Henrik Segerlund (V), utses
Knud Nörrelökke (V).
 Valet av ordförande och vice ordförande i Rådet för funktionshindrade och
pensionärer bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde i november.
 Till ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete utses KarlErik Kruse (S).
 Till vice ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete utses
Agnetha Persson (C).
 Det noteras att Stig Nordin (S) 2009-10-15 har utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Mikael Andersson (S).
 Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län begära
röstsammanräkning för att utse en nya ersättare i kommunfullmäktige efter Henrik
Segerlund (V) och Hanna Segerlund (V).
Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Ansvariga för resp råd
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)
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§ 120

Dnr 24-2009

Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti 2009
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslutet för Svalövs kommun per
den 31 augusti 2009.
En ekonomisk uppföljning redovisas varje månad utom januari och juli. Varannan
månad lämnas en uppföljning för hela kommunen till kommunstyrelsen.
Uppföljningen efter augusti månad är en delårsuppföljning som är mer omfattande
än de övriga. Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för
perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret.
Delårsbokslutet innehåller även en uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal
m.m.
Denna ekonomiska uppföljning för Svalövs kommun pekar på ett underskott om
8,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Granskning av delårsbokslut 2009-08-31, daterad oktober 2009
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2009-08-31, daterad 2009-10-13
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § 138.
Delårsrapport för Svalövs kommun 2009-01-01—2009-08-31, daterad 2009-09-29.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2009-09-29, § 5.
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandling protokoll 2009-09-09, § 28
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M) och Charlotte Wachtmeister (M): 1) 91 tkr
ombudgeteras från verksamhet Förvaltningsledning/beställning/stab till verksamhet
Överförmyndare beroende på att personella resurser överförts. 2) Verksamhet LSS
beviljas 1 600 tkr för kostnader avseende mobilt team. Beloppet disponeras ur
centralt anslag för ”Strategisk reserv” i budget 2009. 3) Verksamhet Individ och
familjeomsorg beviljas 11 200 tkr för ökade kostnader avseende Institutionsplatser
barn/ungdom och vuxna, Familjehem samt Ekonomiskt bistånd. Anslaget är av
engångskaraktär. Beloppet disponeras ur centralt anslag för ”Strategisk reserv” i
budget 2009. 4) Kommunens verksamheter, nämnder, styrelser samt
kommunförvaltningen uppmanas fortsätta arbetet med att uppnå ett resultat i balans
2009. 5) Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om kompletterande åtgärder för att
nå ett bättre ekonomiskt resultat 2009. 6) Ytterligare 1 mnkr anslås i
investeringsanslag till inköp av mark, att utgå ur kommunens rörelsekapital. 7)
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beviljas tilläggsanslag i investeringsbudget
2009 med 1,5 mnkr avs broar vid blivande rekreationsområde, att utgå ur
kommunens rörelsekapital. Kapitalkostnaderna skall belasta Styrelsens för BT
Justerandes sign
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Kemi Efterbehandling budgetram. 8) Delårsbokslut för Svalövs kommun 2009-0101—2009-08-31 fastställes.
Jenny A Wenhammar (MP): Miljömålen ska ingå i delårsrapporten.
Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Jenny A Wenhammars yrkande.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP), Agnetha
Persson (C), Sven-Inge Dahlman (SD), Aase Jönsson (KD) och Anne-Maj Olsson
(V).
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Jenny A Wenhammars yrkande, och finner
att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 91 tkr ombudgeteras från verksamhet Förvaltningsledning/beställning/stab till
verksamhet Överförmyndare beroende på att personella resurser överförts.
 Verksamhet LSS beviljas 1 600 tkr för kostnader avseende mobilt team.
Beloppet disponeras ur centralt anslag för ”Strategisk reserv” i budget 2009.
 Verksamhet Individ och familjeomsorg beviljas 11 200 tkr för ökade kostnader
avseende Institutionsplatser barn/ungdom och vuxna, Familjehem samt
Ekonomiskt bistånd. Anslaget är av engångskaraktär. Beloppet disponeras ur
centralt anslag för ”Strategisk reserv” i budget 2009.
 Kommunens verksamheter, nämnder, styrelser samt kommunförvaltningen
uppmanas fortsätta arbetet med att uppnå ett resultat i balans 2009.
 Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om kompletterande åtgärder för att nå ett
bättre ekonomiskt resultat 2009.
 Ytterligare 1 mnkr anslås i investeringsanslag till inköp av mark, att utgå ur
kommunens rörelsekapital.
 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beviljas tilläggsanslag i
investeringsbudget 2009 med 1,5 mnkr avs broar vid blivande rekreationsområde,
att utgå ur kommunens rörelsekapital. Kapitalkostnaderna skall belasta Styrelsens
för BT Kemi Efterbehandling budgetram.
 Delårsbokslut för Svalövs kommun 2009-01-01—2009-08-31 fastställes.
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Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Karin Wigrup (C), Agnetha Persson
(C), Rolf Svensson (C), Björn Nordström (C), Hjördis Nilsson (FP), Torbjörn
Ekelund (FP), Sven-Inge Dahlman (SD), Axel Ebbe Nilsson (SD), Ingrid Ekström
(SD), Marjorie Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anne-Maj Olsson (V)
deltager icke i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (Ledningsgruppen)
Samtliga nämnder, styrelser, utskott
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Dnr 386-2009

Revidering av bestämmelser för Miljöpriset, Kulturpriset,
Kulturstipendier och Poppestipendiet
Sammanfattning
Som en konsekvens av den förändrade politiska organisationen, bör ansvaret för
handläggning och förslag till beslut för rubricerade priser och stipendier förändras.
Mot bakgrund av de nya organens uppdrag, torde den mest naturliga
ansvarsfördelningen vara den att välfärdsberedningen lämnar förslag till beslut om
Kulturpriset, Kulturstipendier och Poppestipendiet och att tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen lämnar förslag till beslut om Miljöpriset. Ansvaret
för Byggnadsvårdspremiet föreslås ligga kvar hos miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden (nämnden avses byta namn till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden)
I samtliga fall, utom Byggnadsvårdspremiet, föreslås kommunfullmäktige vara det
organ som fattar beslutet. Kommunfullmäktige kan sedan delegera beslutanderätten
till kommunfullmäktiges ordförande.
Då utdelning av Kulturpriset och Kulturstipendiet fr o m i år ska ske redan i
oktober, i samband med kulturveckan, föreslås förändringen avs dessa träda i kraft
först den 1 januari 2010. I år får välfärdsutskottet handlägga och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § 141.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 2009-09-16.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut
avs Miljöpriset överförs till tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, fr o m
2009-11-01. Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avs Kulturpriset
och kulturstipendier överförs till välfärdsberedningen, fr o m 2010-01-01. Ansvaret
för handläggning av och förslag till beslut avs Poppestipendiet överförs till
välfärdsberedningen, fr o m 2009-11-01. Beslutaderätten delegeras till
kommunfullmäktiges ordförande, som efter samråd med övriga ledamöter i
kommunfullmäktiges presidium, utser resp pris- och stipendietagare. Resp
reglemente för berörda priser och reglementen revideras i enlighet med detta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
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Kommunfullmäktiges beslut
● Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avs Miljöpriset överförs till
tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, fr o m 2009-11-01.
● Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avs Kulturpriset och
kulturstipendier överförs till välfärdsberedningen, fr o m 2010-01-01.
● Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avs Poppestipendiet överförs
till välfärdsberedningen, fr o m 2009-11-01.
● Beslutaderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter samråd
med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser resp pris- och
stipendietagare.
● Resp reglemente för berörda priser och reglementen revideras i enlighet med
detta.
Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
Välfärdsberedningen
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (BRG)
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Dnr 188-2009

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Sammanfattning
Med anledning av förändringar i den politiska organisationen bör det vara möjligt
att ställa en interpellation även till ordföranden i något av kommunstyrelsens
utskott.
Tidsgränsen för inlämning av motioner, interpellationer och frågor har justerats.
Ändringen är gjord för att det i fortsättningen ska vara helt säkert att motioner och
interpellationer som lämnats in i tid till ett visst sammanträde, också ska hinna
komma med i kallelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § § 143.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-10-02.
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2009-10-02.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad
2009-10-02, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2009-10-02, antas.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BRG)
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Dnr 445-2009

Reviderade reglementen för miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden (bygg-, trafik- och räddningsnämnden) och
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har sedan den 1 september 2009 tagit över
samtliga lagreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Medlemskommunerna ansvarar fortfarande för de frivilliga arbetsuppgifterna inom
miljö- och hälsoskyddsområdet. I Svalöv ansvarar kommunstyrelsen för dessa
uppgifter, enligt vad som tidigare beslutats.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens reglemente behöver revideras med
anledning av verksamhetsöverföringen. Nämndens namn bör också ändras till
något som bättre stämmer överens med de nya ansvarsområdena. Även i
kommunstyrelsens reglemente föreslås några mindre ändringar med anledning av
verksamhetsöverföringen till förbundet.
Samtidigt föreslås en ny skrivning i båda reglementena vad gäller möjligheten för
icke tjänstgörande ersättare att få sin mening antecknad till protokollet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § 144.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-10-02.
Reviderade reglementen för miljö, byggnads- och räddningsnämnden (bygg-,
trafik- och räddningsnämnden) och kommunstyrelsen, daterade 2009-10-01.
Yrkande
Leif Hägg (M) och Torbjörn Ekelund (FP): De reviderade reglementena för miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden (bygg-, trafik- och räddningsnämnden) och
kommunstyrelsen, daterade 2009-10-01, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 De reviderade reglementena för miljö-, byggnads- och räddningsnämnden (bygg-,
trafik- och räddningsnämnden) och kommunstyrelsen, daterade 2009-10-01, antas.
Expediering:
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden/Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (BRG)
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§ 124

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum under den senaste
månaden skickas som information till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2009-10-12.
Ekonomiberedningens minnesanteckningar 2009-09-29.
Välfärdsberedningens minnesanteckningar 2009-09-21.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
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