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Kommunchef Åsa Ratcovich
Administrativ chef Michael Andersson

Utses att justera

Stefan Andersson

Björn Nordström

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, 2008-01-29, kl 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Fredrik Jönsson

Justerande

Stefan Andersson

Björn Nordström
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2008-01-28

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

Marianne Hansson
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Kommunfullmäktige
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§1

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.
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§2

Information, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, kommunstyrelsens förste
vice ordförande Leif Hägg och kommunchef Åsa Ratcovich informerar
om kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsområden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
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§3

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.

Sammanträdet återupptas kl 19.05
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§4

Dnr 472-2007

Interpellation, Skattereduktion för energibesparande åtgärder
Sammanfattning
Rolf Jonsson (mp) anhåller och medges interpellera kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (s) ang skattereduktion för energibesparande
åtgärder.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande, daterat
2008-01-02.
Interpellation från Rolf Jonsson (mp), daterad 2007-12-11.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (s) och Rolf Jonsson (mp).
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§5

Dnr 13-2008

Interpellation, Inköp av Svalöv Södra-Svalöv 9:46
Sammanfattning
Christer Laurell (c) anhåller och medges interpellera kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (s) ang inköp av Svalöv Södra-Svalöv 9:46
(Kvarngatan 3).
Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2008-01-15.
Interpellation från Christer Laurell (c), daterad 2008-01-07.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (s), Christer Laurell (c) och Ulla
Wallin (s).
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§6

Dnr 133-2001

Sydvatten, Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2004 bl a att godkänna förslag
till konsortialavtal för Sydvatten AB.
På årsstämman i Sydvatten AB den 25 maj 2007 beslutades att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till Bjuvs
kommun. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra ett delägarinträde
för Bjuvs kommun som aktieägare i Sydvatten AB vid lämplig tidpunkt.
De förändringar som sker i avtalet är att antalet styrelsesuppleanter utökas
till 12 istället för dagens 11 samt att gruppen ”övriga” ska ha rätt att nominera 6 styrelsesuppleanter istället för 5 som idag. Vidare kommer aktiefördelningen att ändras genom Bjuvs kommuns delägarskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 6.
Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal, daterat 2007-12-17.
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2007-12-17.
Kommunfullmäktiges protokoll 2004-09-27 § 165.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s), Christer Laurell (c) och Hjördis Nilsson (fp): Föreliggande förslag till tillägg till konsortialavtal för Sydvatten AB godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Föreliggande förslag till tillägg till konsortialavtal för Sydvatten AB
godkännes.
Expediering
Sydvatten AB
Justerandes sign
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§7

Dnr 136-2003

Regler för barnomsorg i alternativ regi, revidering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2007 att anta föreliggande förslag
till förändrat regelverk för barnomsorg i alternativ regi att gälla från och
med den 1 september 2007.
Det har nu framkommit behov av att göra en ändring i reglerna som
innebär att alternativen själva ska administrera barnomsorgsavgifterna.
Enligt nuvarande regler har alternativen kunna välja om man själv ska
administrera detta eller om kommunen ska göra det. Det bedöms inte vara
en kommunal angelägenhet att administrera barnomsorgsavgifterna för
alternativen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 8.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-13 § 138, med
förslag till förändring av Regler för barnomsorg i alternativ regi, daterad
2007-11-13.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-08-27 § 127.
Yrkande
Claes Hallberg (s), Hjördis Nilsson (fp) och Christer Laurell (c): Föreliggande förslag till revidering av Regler för barnomsorg i alternativ regi
antas att gälla från och med den 1 februari 2008.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
● Föreliggande förslag till revidering av Regler för barnomsorg i alter-

nativ regi antas att gälla från och med den 1 februari 2008.
Expediering
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
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§8

Dnr 482-2007

Investeringsbudget – Tilläggsanslag för IT m m
Sammanfattning
I investeringsbudgeten för 2007 har Kultur- och utbildningsnämnden en
investeringsram på 200 000 kronor till IT.
Under året har framkommit att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att investera i datorer och kopieringsmaskiner jämfört med att leasa desamma.
De kapitalkostnader som uppkommer genom investeringen ryms inom befintlig budgetram. Den aktuella investeringskostnaden uppgår till
110 000 kronor.
Ekonomichef Jan Bengtsson, Kommunförvaltningen Administration, har i
yttrande daterat 2007-12-28, tillstyrkt begäran.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 9.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad
2007-12-28.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-13 § 137.
Yrkande
Claes Hallberg (s): Kultur- och utbildningsnämnden beviljas 110 000
kronor i 2007 års investeringsbudget för inköp av datorer och kopieringsmaskin att finansieras av kommunens rörelsekapital.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
● Kultur- och utbildningsnämnden beviljas 110 000 kronor i 2007 års
investeringsbudget för inköp av datorer och kopieringsmaskin att finansieras av kommunens rörelsekapital.
Expediering
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, SJM)
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§9

Dnr 479-2007

Begäran om att avgift för resor till och från daglig verksamhet borttages
Sammanfattning
Mot bakgrund av cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, vad
gäller vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt
LSS begärs att avgiften för resor till och från daglig verksamhet inom LSS
borttages.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 12 november 2007 att föreslå
kommunfullmäktige besluta borttaga avgiften för resor till och från daglig
verksamhet inom LSS.
Det noteras att ärendet inte berör färdtjänst, utan endast resor arrangerade
av Svalövs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 10.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2007-12-11 § 97, med
tjänsteskrivelse från socialchef Lars Wästberg, daterad 2007-11-30.
Cirkulär 2007:49 från Sveriges Kommuner och Landsting ang Vissa
frågor ang resor till och från daglig verksamhet enl LSS, daterat
2007-10-25.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s): Avgiften i äldreomsorgstaxan för resor till och från
daglig verksamhet inom LSS-verksamheten borttages.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
● Avgiften i äldreomsorgstaxan för resor till och från daglig verksamhet
inom LSS-verksamheten borttages.
Expediering:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen Vård & omsorg (LWG, TMG)
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§ 10

Dnr 431-2007

Medel för behandlingskostnader inom Individ- och familjeomsorgen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2007 att bevilja Socialtjänstnämnden ett extra tillskott på 2 mnkr att användas till förebyggande arbete
för att minska behandlingskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. Rapportering av vidtagna åtgärder ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 11.
Socialtjänstnämndens protokoll 2007-11-20 § 85, med skrivelse från
Kommunförvaltningen Socialt stöd, Individ- och familjeomsorgen, daterad
2007-10-29.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-01-29 § 5.
Yrkande
Krister Olsson (s), Torbjörn Ekelund (fp) och Henrik Segerlund (v): Informationen noteras.
I ärendet yttrade sig vidare Aase Jönsson (kd).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och
finner att kommun fullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Expediering
Socialtjänstnämnden
Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG, ABK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

13
(25)

2008-01-28

§ 11

Dnr 70-2007, 86-2007

Ändring av bolagsordning, LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 att godkänna föreliggande
förslag till reviderad bolagsordning för LSR Landskrona Svalövs Renhållningsbolag.
Landskrona Svalövs Renhållnings AB, LSR har vid styrelsemöte den 3
december 2007 beslutat om revidering av bolagsordning för bolaget p g a
ändringar i kommunallag och aktiebolagslag.
Förslaget till reviderad bolagsordning har översänts till resp ägarkommun
för antagande av fullmäktige.
Ändringen avser § 2. Formuleringen har hittills varit ”Bolagets verksamhet har till föremål att insamla, transportera, och behandla avfall och att
bedriva annan därmed förenlig verksamhet”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 12.
Förslag till reviderad bolagsordning för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, daterad 2007-12-20.
Styrelseprotokoll från Landskrona Svalövs Renhållnings AB, LSR,
2007-12-03.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-03-26 § 33.
Yrkanden
Leif Hägg (m), Christer Laurell (c), Hjördis Nilsson (fp) och Aase Jönsson
(kd): Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning godkännes. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman framlägga förslag till
reviderad bolagsordning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
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Kommunfullmäktiges beslut
● Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning godkännes.
● Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman framlägga
förslag till reviderad bolagsordning.
Expediering
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Landskrona kommun
Svalövs kommuns ombud Gunnar Bengtsson (s)
Svalövs kommuns ersättare för ombud Kristina Backe (c)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

15
(25)

2008-01-28

§ 12

Dnr 1-2008

Landskrona Svalövs Renhållnings ABs begäran om godkännande av att upphandla framtida deponibehov
Sammanfattning
Från 2009 behöver LSR tillgång till deponeringskapacitet för icke farligt avfall. För LSRs deponi på Lundåkra innebär det stora investeringar om kapaciteten att deponera ska behållas. Alternativet till dessa
investeringar är att handla upp deponeringstjänsten av någon annan.
LSR har ansökt om s k LandFillMining hos Miljödomstolen och fått
detta godkänt som metod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 13.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Administration, daterad
2008-01-02.
Utdrag ur protokoll från styrelsesammanträde i LSR, 2007-10-15§ 43.
Yrkanden
Leif Hägg (m), Christer Laurell (c), Hjördis Nilsson (fp) och SvenInge Dahlman (sd): Landskrona Svalövs Renhållnings ABs inriktning
för att tillförsäkra sig framtida deponeringskapacitet för icke farligt
avfall skall ske genom att upphandla deponeringstjänsten. I övrigt
godkännes de i skrivelsen redovisade åtgärderna enligt beslut av LSRs
styrelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Landskrona Svalövs Renhållnings ABs inriktning för att tillförsäkra
sig framtida deponeringskapacitet för icke farligt avfall skall ske
genom att upphandla deponeringstjänsten.
• I övrigt godkännes de i skrivelsen redovisade åtgärderna enligt beslut av LSRs styrelse.
Expediering
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Landskrona Kommun
Justerandes sign
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§ 13

Dnr 450-2007

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades den 1 juni 2004, och har
en förbundsordning som godkändes av förbundsmedlemmarna 2004.
Förbundsordningen reviderades 2006 med anledning av att Höganäs
lämnade förbundet.
Ärendet har under hand överlämnats till ekonomichef Jan Bengtsson,
Kommunförvaltningen Ekonomi.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2007 att återremittera
ärendet. Ett samrådsmöte med medlemskommunerna avhölls den 19
december.
Föreligger nu yttrande från Kommunförvaltningen Ekonomi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 14.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad
2007-12-28.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03 § 254.
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen 2007-11-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18 § 220.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s): Föreliggande förslag till förbundsordning godkännes att gälla från och med den 1 januari 2008, under förutsättning
att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Föreliggande förslag till förbundsordning godkännes att gälla från och
med den 1 januari 2008, under förutsättning att övriga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.
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Expediering
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Klippans, Landskrona, Perstorp, Åstorps, Ängelholms och
Örkelljunga kommuner
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
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§ 14

Dnr 227-2007

Motion, Barnomsorg på obekväm tid
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion
med förslag att:
•
•
•

Skapa underlag som beskriver regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid.
Skapa underlag som ger uppfattning om kostnadsbilden för barntillsyn på obekväm arbetstid till alla med behov.
Föreslå på vilka enheter i kommunen, servicen med barnomsorgen
på obekväm arbetstid, kan erbjudas.

Enligt gällande delegeringsordning har motionen överlämnats till Kulturoch utbildningsnämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från Kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 15.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08 § 130, med
skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad
2007-11-01.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-06-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-06-25 § 117
Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad
2007-05-22.
Yrkande
Claes Hallberg (s), Torbjörn Ekelund (fp), Aase Jönsson (kd), Ingrid Ekström (sd), Rolf Jonsson (mp), Björn Nordström (c) och Christer Laurell
(c): Ärendet återremitteras till Kultur- och utbildningsnämnden, för att
arbeta in barnomsorg på obekväm arbetstid i budget 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Ärendet återremitteras till Kultur- och utbildningsnämnden, för att
arbeta in barnomsorg på obekväm arbetstid i budget 2009.
Justerandes sign
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Expediering
Hjördis Nilsson (fp)
Torbjörn Ekelund (fp)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
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§ 15

Dnr 328-2007

Motion, Skapande av ett fritidscenter i anslutning till Båghallen
Sammanfattning
Sven-Inge Dahlman (sd) och Richard Wiman (sd) har lämnat in en motion
med förslag att kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett intressant fritidscenter i anslutning till Båghallen.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till kulturoch utbildningsnämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från Kultur- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 16.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08 § 129.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-09-27.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29 § 190
Motion från Sven-Inge Dahlman (sd) och Richard Wiman (sd), daterad
2007-08-24.
Yrkanden
Claes Halberg (s): Med hänvisning till inkommet yttrande från Kultur- och
utbildningsnämnden anses motionen besvarad.
Sven-Inge Dahlman (sd): Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Hallbergs och Sven-Inge Dahlmans yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Claes Hallbergs
yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Med hänvisning till inkommet yttrande från kultur- och utbildningsnämnden anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-01-28
Expediering
Sven-Inge Dahlman (sd)
Richard Wiman (sd)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

21
(25)

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

22
(25)

2008-01-28

§ 16

Dnr 406-2007, 429-2007

Motion, Ungdomsråd
Sammanfattning
Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd) har lämnat in en motion
med förslag att:
•
•

Initiativ tas för att bilda ett ungdomsråd i Svalövs kommun.
Rutiner skapas för att alla intresserade ungdomar mellan exempelvis 15 och 25 år i regelbundna möten får träffa representanter för
alla partier.

Enligt gällande delegeringsordning har motionen överlämnats till Demokratiberedningen för yttrande. Ordföranden har upprättat ett förslag till
yttrande, vilket Demokratiberedningen ställde sig bakom vid sitt sammanträde den 5 december 2007.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 17.
Protokoll från Demokratiberedningen, 2007-12-05.
Yttrande från Demokratiberedningens ordförande, daterat 2007-10-30.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-24.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26 § 213
Motion från Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd), daterad
2007-10-17.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s) och Sven-Inge Dahlman (sd): Med hänvisning till inkommet yttrande från Demokratiberedningen anses motionen besvarad.
I ärendet yttrar sig vidare Rolf Jonsson (mp).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Med hänvisning till inkommet yttrande från Demokratiberedningen
anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-01-28
Expediering
Sven-Inge Dahlman (sd)
Ingrid Ekström (sd)
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (JDN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23
(25)

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

24
(25)

2008-01-28

§ 17

Dnr 384-2007

Motion, Monopolet på sotning
Sammanfattning
Rolf Jonsson (mp) har lämnat in en motion med förslag att kommunen ska
sluta avtal med minst ett annat företag, utöver SIMAB, när det gäller sotning, brandskyddsinspektion m m.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen överlämnats till Miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14 § 18.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2007-12-12 § 115.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29§ § 191.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-11.
Motion från Rolf Jonsson (mp), daterad 2007-10-10.
Yrkanden
Leif Hägg (m) och Rolf Jonsson (mp): Med hänvisning till inkommet
yttrande från Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden anses motionen
besvarad.
Rolf Jonsson (mp): Berörd nämnd får i uppdrag att utreda problemet med
att samma företag utför både sotning och brandskyddskontroll, och att inkomma med förslag till hur problemet ska lösas.
Leif Hägg (m): Avslag på Rolf Jonssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Rolf Jonssons tilläggsyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Med hänvisning till inkommet yttrande från Miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-01-28

Expediering
Rolf Jonsson (mp)
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen Räddningstjänst (EOL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25
(25)

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

26
(25)

2008-01-28

§ 18

Dnr 471-2007

Motion, Inrätta en klimatkommission
Sammanfattning
Rolf Jonsson (mp) har lämnat in en motion med förslag att kommunen tar
initiativ till en klimatkommission med representanter för kommunen, näringslivet och enskilda medborgare och ev föreningar.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till Kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2008-01-16.
Motion från Rolf Jonsson (mp), daterad 2007-12-11.
Motionen presenterades i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning av motionären.
Kommunfullmäktiges beslut
./1

• Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 1).
Expediering
Rolf Jonsson (mp)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

27
(25)

2008-01-28

§ 19

Dnr 21-2008

Motion, Satsa mer på barn och ungdomar som behöver stöd
Sammanfattning
Rolf Jonsson (mp), Torbjörn Ekelund (fp) och Anne-Maj Olsson (v) har
lämnat in en motion med förslag att en grupp tillsätts med representanter
från skolan, socialförvaltningen och de lokala råden med uppgift att:
•

Utreda behovet av och formulera ett förslag till hur arbetet med att
ta hand om barn/elever med behov av stöd på ett tidigt stadium kan
utformas

•

Utreda möjligheterna att inrätta ett skoldaghem eller motsvarande i
kommunen (kanske en utveckling av den nedlagda Vändpunkten)

•

Utvärdera vad de insatser vi i dag gör i form av olika typer av placeringar och andra åtgärder givit för resultat

•

Beräkna kostnaderna för en ny organisation enligt förslaget ovan.

Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till Kulturoch utbildningsnämnden och Socialtjänstnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2008-01-16.
Motion från Rolf Jonsson (mp), Torbjörn Ekelund (fp) och Anne-Maj Olsson (v), daterad 2008-01-15.
Motionen presenterades i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning av motionären Rolf Jonsson.
Kommunfullmäktiges beslut
./2

• Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning (bilaga 2).
Expediering
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialtjänstnämnden
Rolf Jonsson (mp)
Torbjörn Ekelund (fp)
Anne-Maj Olsson (v)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

