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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2010-12-20

Närvarande:
Stefan Andersson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Emil Fennstam (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M)
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C)
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Gunnar Bengtsson (S)
Eva Rosqvist (SD)
Torsten Vigre (M)
Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Rolf Svensson (C)
Knud Nörrelökke (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP, tjg ers för Paul Miller (MP)
Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för Karolina Henriksson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Anette Hallberg (S)
Leif Johansson (S)
Anders Nilsson (SD)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Patrik Wilhelmsson (KD)
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§ 141

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.
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§ 142

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för luciatåg med Kulturskolans elever och utdelning av
miljöpris till Torpets förskola i Teckomatorp och byggnadsvårdspremium till
fastighetsägarna familjen Tengberg (Klåveröd 2:22).
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§ 143

Allmänhetens frågestund
Ajournering för 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 dock inte.
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Dnr 915-2010

Interpellation, Fördröjning i diarieföring av ärende
Sammanfattning
Rolf Svensson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör fördröjning i diarieföring av ett ärende.
Beslutsunderlag
Interpellation från Rolf Svensson (C), daterad 2010-12-06.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Ärendet tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2011.
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§ 145

Avsägelser och val
Sammanfattning
Valberedningsnämnden har vid sammanträde 2010-12-03 lämnat förslag till val enl
protokoll.
Arne Nordqvist (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i
AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler per den 31 december 2010.
Niclas Selberg (F) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Niclas Selberg (FP), daterad 2010-12-10
Valberedningsnämndens protokoll,) 2010-12-03.
Avsägelse från Arne Nordqvist, daterad 2010-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
•

Arne Nordqvists (C) och Niclas Selbergs (FP) avsägelser godkännes.

• Ledamöter, ersättare m fl i nämnder, styrelser, externa organ m m väljes enl
bilaga till detta protokoll, punkt a) – am).
•
Till ledamot och vice ordförande i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler för tiden fr o m 2011-01-01 fram t o m ordinarie bolagsstämma
2011 väljes Fredrik Jönsson (C).
• Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Niclas Selberg
(FP), väljes Jan Nilsson (FP).
•

Till revisor för Svalövs kommun väljes Ulrika Jensen (V).

Expediering:
Samtliga berörda valda och externa organ
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 817-2010

Förslag till ändring av förbundsordning för Söderåsens
miljöförbund
Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2010-09-01, § 81, att föreslå
förändringar i förbundsordningen för godkännande. Ändringarna skulle medföra att
1) mandatperioden för ordförande och vice ordförande ändras från 4 till 2 år (§ 5),
2) preliminär budgetram fastställs av direktionen i maj i stället för april. Tiden för
samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även fortsättningsvis i
april månad (§ 10), samt 3) detaljbudgeten fastställs i december i stället för
oktober. Tiden för samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även
fortsättningsvis i oktober månad (§ 10).
Förändringar och tillägg av förbundsordningen skall godkännas av samtliga
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar.
Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K behandlade ärendet vid sitt
sammanträde 2010-09-23, § 6. Styrgruppen ställde sig tveksam till förkortning av
mandatperioden för ordföranden. Förändringen av budgetprocessen tillstyrktes.
Ett beslut med samma inriktning har fattats av Klippans kommun.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-11-15 att föreslagna förändringar av
förbundsordningens § 5 och § 10 godkännes.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 165
Protokoll från Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K, 2010-09-23
Protokoll från Söderåsens miljöförbunds direktion, 2010-09-01.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Föreslagna förändringar av
förbundsordningens § 5 och § 10 godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
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Kommunfullmäktiges beslut
• Föreslagna förändringar av förbundsordningens § 5 och § 10 godkännes.
Expediering:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (ARH, TSA)
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Dnr 510-2010

Utökning av antalet revisorer
Sammanfattning
Mot bakgrund av revisionens under senare år utökade ansvar, det ökade antalet
mellankommunala organ och behovet att utöka partirepresentationen i revisionen,
föreslås en utökning av antalet revisorer från fem till sju. Ett ytterligare argument är
att det sedan några år inte längre finns möjlighet att välja ersättare till revisorerna,
vilka tidigare kunnat medverka i revisionens arbete.
Kommunfullmäktige valde den 1 november 2010 sju revisorer, under förutsättning
av just ett beslut om utökning av antalet revisorer.
Detta innebär att revisionens reglemente, senast reviderat 2006-11-20, § 195, får
revideras på så sätt att § 3 får lydelsen: "Kommunen har sju revisorer som efter
allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod."
Kommunstyrelsen föreslog 2010-11-15 att Revisionens reglemente, § 3, förändras
fr.o.m. 2011-01-01 på så sätt att det får följande lydelse: "Kommunen har sju
revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod."
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 166
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-11-03
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Revisionens reglemente, § 3, förändras fr.o.m. 201101-01 på så sätt att det får följande lydelse: "Kommunen har sju revisorer som efter
allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod."
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Revisionens reglemente, § 3, förändras fr.o.m. 2011-01-01 på så sätt att det får
följande lydelse: "Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av
fullmäktige för en mandatperiod."
Justerandes sign
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Revisionen
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 831-2010

Ersättares tjänstgöring i nämnder, styrelser, utskott och
beredningar – beslut om inkallelseordning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till
tjänstgöring (KL 6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för
ordinarie ledamot: Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den
ordning de skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i
samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i
andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma
parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom
samma partigrupp i förekommande fall (S + M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD)
och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett
dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande
ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-11-15 kommunfullmäktige att Ledamot och
ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första
hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare
tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska
ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i
förekommande fall (S + M + FP) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för
annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet
ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning
de valts in.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 167
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-25, § 71
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i
den ordning de skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. Där inte annat
beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig ersättare för
ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot
inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande
Justerandes sign
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ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och i fjärde
hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes
partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare
kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha
valts om proportionellt val ägt rum.
• Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara
personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S +
M + FP) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot
(oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke
tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
Expediering:
Samtliga nämnder, styrelser och beredningar
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Dnr 835-2010

Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, revidering
Sammanfattning
För att bereda fler av kommunstyrelsens partier möjlighet till deltagande i arbetet i
kommunstyrelsens utskott föreslås de partier som erhåller egen plats eller plats
genom valteknisk samverkan i kommunstyrelsen, men som inte erhåller plats i
kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott, dess tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott eller dess välfärdsutskott, få insynsplats i dessa.
Motivet är att utöka de i kommunstyrelsen representerade partiernas insyn i
utskottsarbetet.
Samma villkor som för insynsplatser i övrigt föreslås gälla för dessa insynsplatser i
utskotten, men av praktiska skäl föreslås de aktuella partierna få deltaga vid
vardera ett sammanträde åt gången.
Förändringen föreslås börja gälla fr.o.m. den 1 december 2010. Val av företrädare
för dessa insynsplatser och ersättare bör kunna förrättas redan vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-11-15, § 168, kommunfullmäktige att anta
föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, antas att gälla fr.o.m. 2010-12-01.
Kommunstyrelsen utsåg 2010-12-06, § 176, företrädare för sverigedemokraterna
och folkpartiet, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 168
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-11-03
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Rolf Jonsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP):
Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, antas att gälla fr.o.m. 201012-01.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•
Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för
förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, antas att gälla
fr.o.m. 2010-12-01.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 758-2010

Sammanträdestider år 2011 för kommunstyrelsen och dess utskott
samt kommunfullmäktige och dess beredningar
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunfullmäktige och dess beredningar
för år 2011.
Det noteras att hänsyn tagits till planeringen för Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden, AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler och
Regionfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 att kommunstyrelsens sammanträden år
2011 avhålles: 17/1, 14/2, 14/3, 4/4, 16/5, 7/6, 15/8, 12/9, 17/10, 7/11 och 5/12.
Ekonomi- och personalutskottets sammanträden år 2011 avhålles: 24/1, 21/2, 21/3,
2/5, 23/5, 13/6, 1/8, 22/8, 3/10, 24/10, 14/11 och 12/12. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets sammanträden år 2011 avhålles: 26/1, 23/2, 16/3, 27/4,
18/5, 15/6, 27/7, 24/8, 28/9, 26/10, 16/11 och 14/12. Välfärdsutskottets
sammanträden år 2011 avhålles: 18/1, 15/2, 8/3, 19/4, 10/5, 8/6, 19/7, 16/8, 13/9,
18/10, 8/11 och 6/12. Myndighetsutskottet Välfärds sammanträden år 2011
avhålles: 25/1, 22/2, 22/3, 12/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 25/10, 15/11 och 13/12.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktiges sammanträden år 2011 avhålles: 31/1, 28/2, 28/3, 18/4, 30/5,
20/6, 29/8, 26/9, 31/10, 21/11 och 19/12. Sammanträden ska kungöras genom
anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig
kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom
annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen samt på kommunens webbplats. I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 169
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Kommunfullmäktiges sammanträden år 2011
avhålles: 31/1, 28/2, 28/3, 18/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 31/10, 21/11 och 19/12.
Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i
kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
Justerandes sign
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underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen samt på
kommunens webbplats. I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga. Välfärdsberedningen och tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens sammanträden år 2011 avhålles: 10/1, 7/2, 7/3,
11/4, 9/5, 8/8, 5/9, 10/10, 28/11. Demokratiberedningens sammanträden år 2011
avhålles: 14/2, 4/4, 7/6, 15/8, 12/9, 17/10, 7/11 och 5/12
Ekonomiberedningens sammanträden år 2011 avhålles: 24/1, 21/2, 21/3, 2/5, 23/5,
13/6, 1/8, 22/8, 3/10, 24/10, 14/11 och 12/12.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktiges sammanträden år 2011 avhålles: 31/1, 28/2, 28/3, 18/4,
30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 31/10, 21/11 och 19/12.
• Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i
kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen samt på
kommunens webbplats.
• I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är
offentliga.
• Välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens
sammanträden år 2011 avhålles: 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 8/8, 5/9, 10/10, 28/11
• Demokratiberedningens sammanträden år 2011 avhålles: 14/2, 4/4, 7/6, 15/8,
12/9, 17/10, 7/11 och 5/12
• Ekonomiberedningens sammanträden år 2011 avhålles: 24/1, 21/2, 21/3, 2/5,
23/5, 13/6, 1/8, 22/8, 3/10, 24/10, 14/11 och 12/12.
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Dnr 775-2010

VA-taxa 2011
Sammanfattning
För att täcka de ökade kostnaderna krävs ökade intäkter av motsvarande storlek
vilket innebär att brukningstaxan för vatten måste höjas med 4 % och taxan för
avlopp med 13 %. Detta ger en genomsnittlig höjning totalt på 9 %. Effekten av en
sådan höjning blir att årskostnaden för en normalvilla med en årsförbrukning på
150 m³ blir 7 323 kronor, en ökning med 605 kronor, och för ett hyreshus med 15
lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m³ blir 71 003 kronor, en ökning med 5
862 kronor. I nu gällande taxa föreligger en snedfördelning av intäkter/kostnader
mellan vatten- och avloppsverksamheterna som bör korrigeras de kommande åren.
Dessutom påförs VA-abonnenterna hela kostnaden för hantering av dagvattnet,
vilket inte är korrekt. En utredning pågår för att beräkna hur mycket av dagvattnet
(exempelvis från allmänna parkeringsytor) som bör påföras skattekollektivet.
Under årens lopp har ett stort underskott byggts upp inom VA-verksamheten. I
bokslut 2007 var verksamhetens underskott 3,5 miljoner kronor. Enligt lagen ska
underskott som är 3 år och som inte kompenserats med en taxehöjning anses vara
skattefinansierade. Förslagsvis hanteras det så att kommunfullmäktige i samband
med årsredovisningen för 2010 får besluta om att underskottet får föras till
skattekollektivet.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2010-11-17, § 106, följande
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till en taxa fr o m 2012
som bättre motsvarar kostnaderna för vatten- respektive avloppsverksamheten.
Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till separat dagvattentaxa fr o m
2012. Vidare föreslog man att anläggningsavgifterna höjes med 3 % och
brukningsavgiften för vatten med 4 % och för avlopp med 13 %
Utskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
föreliggande förslag till VA-taxa.
Kommunstyrelsens föreslog 2010-1206, § 178, att föreliggande förslag till VA-taxa
antas att gälla fr o m 2011-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 178.
Förslag till VA-taxa, daterad 2010-11-24.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2010-11-17, 106.
Förslagsskrivelse, daterad 2010-11-10.
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Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Föreliggande förslag till VAtaxa antas att gälla fr o m 2011-01-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Föreliggande förslag till VA-taxa antas att gälla fr o m 2011-01-01.
Expediering
Kommunförvaltningen (TSA, BLL, JBN, LNN, MAPA)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
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Dnr 886-2010

Fastställande av skolpeng och förskolepeng 2011
Sammanfattning
Det brukarbaserade ersättningssystemet för skola och förskola infördes 2009 i
Svalövs kommun. Ny lagstiftning, Bidrag på lika villkor, gäller från 2010.
Lagen anger tydligt hur bidrag till fristående skolor ska beräknas. Grundprincipen
är att fristående förskolor ska få ersättning på samma sätt som de kommunala
enheterna.
Svalövs kommun har från 2010 ny budgetprocess och enligt denna beslutas
skolpeng inklusive lokalkostnad redan i maj månad. För att helt leva upp till lagens
mening behöver lokalkostnaden fastställas i november/december. Lagen är tydlig
med att ersättning för lokalkostnad ska utgå med den genomsnittliga kostnaden för
den kommunala skolan. Denna genomsnittliga kostnad kan fastställas först i
november/december.
Nu föreligger förslag till förändrad skolpeng och förskolepeng 2011.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant och ekonom Petra Malmgren.
Kommunstyrelsen beslutade att tilläggsanslag beviljas med 1 447 tkr för förskolan
och med 2 147 tkr för grundskolan. Beloppen finansieras ur kommunstyrelsens
anslag för löneökningar 2011.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-06, § 179, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förskolepeng fastställs till 89 477 kr, dagbarnvårdarpeng till 78 636 kr,
fritidshemspeng till 23 788 kr, skolpeng F-6 till 67 302 kr samt skolpeng 7-9 till 82
579 för budget 2011. Fritidsverksamhetens budget år 2011 minskas med 430 tkr
och grundskolans budget ökas med motsvarande. Förskolans budget år 2011
minskas med 1 533 tkr, vilket förs till den strategiska reserven. Grundskolans
budget ökas med 283 tkr, vilket förs från den strategiska reserven.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 179.
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-11-25.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Förskolepeng fastställs till 89 477 kr,
dagbarnvårdarpeng till 78 636 kr, fritidshemspeng till 23 788 kr, skolpeng F-6 till
67 302 kr samt skolpeng 7-9 till 82 579 för budget 2011. Fritidsverksamhetens
budget år 2011 minskas med 430 tkr och grundskolans budget ökas med
motsvarande. Förskolans budget år 2011 minskas med 1 533 tkr, vilket förs till den
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strategiska reserven. Grundskolans budget ökas med 283 tkr, vilket förs från den
strategiska reserven.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förskolepeng fastställs till 89 477 kr, dagbarnvårdarpeng till 78 636 kr,
fritidshemspeng till 23 788 kr, skolpeng F-6 till 67 302 kr samt skolpeng 79 till 82 579 för budget 2011.

•

Fritidsverksamhetens budget år 2011 minskas med 430 tkr och
grundskolans budget ökas med motsvarande.

•

Förskolans budget år 2011 minskas med 1 533 tkr, vilket förs till den
strategiska reserven. Grundskolans budget ökas med 283 tkr, vilket förs
från den strategiska reserven.

Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH, KET, JBN, PMN, LWG)
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Dnr 892-2010

Eventuell uppsägning av konsortialavtal Sydvatten AB
Sammanfattning
Vid ägarmöte med Sydvatten AB den 5 november 2010 väcktes frågan om
eventuell uppsägning av nu gällande konsortialavtal.
I det nuvarande konsortialavtalets § 16 framgår att nuvarande ägaravtal gäller
t o m år 2015 och att avtalet ska sägas upp senast fem år dessförinnan. Om ingen
uppsägning sker förlängs avtalets giltighetstid automatiskt med tio år.
Det innebär att om ingen av delägarna säger upp avtalet före årsskiftet förlängs det
nuvarande konsortialavtalet till 2025.
Vid ägarmötet framkom en gemensam bild av att det finns skäl till att säga upp det
nuvarande konsortialavtalet för omförhandling, inte minst mot bakgrund av att det
annars förlängs ända till år 2025. En eventuell uppsägning ska inte uppfattas som
ett missnöje med vare sig nu gällande konsortialavtal eller verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-06, § 180, kommunfullmäktige besluta att
under förutsättning av att någon annan delägarkommun också fattar motsvarande
beslut, säga nuvarande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom
Sydvatten AB upp för omförhandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 180.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterad 2010-11-24
Konsortialavtal Sydvatten AB.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Under förutsättning av att
någon annan delägarkommun också fattar motsvarande beslut sägs nuvarande
konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB upp för
omförhandling.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Under förutsättning av att någon annan delägarkommun också fattar
motsvarande beslut sägs nuvarande konsortialavtal för regional vattenförsörjning
Justerandes sign
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genom Sydvatten AB upp för omförhandling.
Expediering:
Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö,
Skurups, Staffanstorps, Svedala och Vellinge kommuner
Kommunförvaltningen (TSA, BLL, JBN)
AB Sydvatten
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Dnr 864-2010

Utbyggnad av Kågeröds reningsverk
Sammanfattning
Ett PM har tagits fram, av Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB (NSVA),
för att klargöra hur reningsverkets biosteg måste förstärkas för att på ett långsiktigt
hållbart sätt säkerställa driften i verket. PM:et beskriver två möjliga alternativ som
benämnda A) och B).
Med alternativ A) säkerställer man dagens produktion vilket innebär att man utökar
nuvarande biosteg (bassäng) med 150 m3 biovolym och vattendjupet 4,5 m
(byggnadsvolym 170 m3) samt förstärker nuvarande blåsmaskin med en ytterligare
maskin med kapaciteten ca 600 Nm3/h. Total kostnad för åtgärderna beräknas till 6
miljoner kronor.
Med alternativ B) ökar man verkets kapacitet så att man kan ta emot ett framtida
ökat inflöde av avloppsvatten. I detta alternativ bygger man en ny biovolym på 275
m3 med vattendjupet 4,5 m (byggnadsvolym 300 m3) och installerar en blåsmaskin
med kapaciteten 1 100 Nm3/h. Det är förmodligen klokt att ”ta höjd” för
kommande krav på ökad produktion eftersom ett sådant kan komma med kort
varsel. Exempelvis kan Barry Callebaut (BC) få en order som skall effektueras
inom några månader och som kräver utökad kapacitet i reningsverket samtidigt
som en utbyggnad av reningsverket kan ta närmare ett år. Total kostnad för
åtgärderna beräknas till 7,5 miljoner kronor.
Under första halvåret 2009 betalade företaget, i extra reningsavgift, 255 000
kronor. För första halvåret 2010 har företaget betalat 660 000 kronor. BC bedömer
att deras verksamhet kommer att fortsätta i samma omfattning som första halvåret
2010 och att på sikt även öka. Finansiering av föreslagen utbyggnad bedöms kunna
ske genom den extra reningsavgift företagen betalar till kommunen. Dock kan man
inte med säkerhet veta industriernas framtida behov, vilket kan medföra att
taxeintäkterna bli mindre än vad man kalkylerar med.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-11-17, § 107, att uppdra åt
kommunförvaltningen att ta fram en reviderad taxa för industriellt avloppsvatten.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bevilja ett
investeringsanslag för utbyggnad av reningsverket i Kågeröd med 7,5 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-06, § 182, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Ett nytt investeringsanslag för utbyggnad av reningsverket i Kågeröd
beviljas med 7,5 miljoner kronor i 2011 års investeringsbudget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 182.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-11-17, § 107
Förslagsskrivelse, daterad 2010-11-11
PM från Eran Miljökonsult AB, daterat 2010-11-12
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Jenny A Wenhammar (MP) och Lennart Pettersson
(C): Ett nytt investeringsanslag för utbyggnad av reningsverket i Kågeröd beviljas
med 7,5 miljoner kronor i 2011 års investeringsbudget.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C), Stefan Andersson (S) och Hjördis
Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Ett nytt investeringsanslag för utbyggnad av reningsverket i Kågeröd beviljas
med 7,5 miljoner kronor i 2011 års investeringsbudget.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, BLL, JBN)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-20

§ 155

Sida

26
(45)

Dnr 840-2006

Angående förvaltning och ansvar för stiftelser och stipendiemedel
på Svalöfs gymnasium
Sammanfattning
Det finns ett stort antal stiftelser och stipendiemedel knutna till Svalövs
gymnasium. Den största är Hugo och Ingrid Olssons donationsfond. Enligt denna
ska fonden förvaltas av styrelsen för Svalövs Lantmannaskola.
I samband med att Malmöhus läns landsting övertog skolan 1971 överenskom
landstinget med skolans tidigare huvudman Föreningen Svalöfs lantmannaskolas
målsmän om att fonden skulle förvaltas av denna förening.
När skolan 1998 kommunaliserades träffades ett avtal mellan landstinget och
Svalövs kommun. I detta avtal berördes ej frågan om stiftelsens fortsatta
förvaltning. Däremot reglerade kommunen frågan i avtal med gymnasieförbundet
1999. Detta innebar att föreningen skulle fortsätta förvalta och ansvara för stiftelser
och stipendiemedel.
Att frågan nu aktualiserats beror på att styrelsen för målsmansföreningen har
beslutat om att begära permutation av Hugo och Ingrid Olssons donationsfond.
Med denna permutation vill föreningen kunna ge stipendier till elever vid andra av
Skånes naturbruksskolor och ej bara Svalövs gymnasium, som donatorn avsett.
Dessutom har även målsmansföreningen haft en mycket snäv tolkning av vilka
elever som kan komma i fråga för stipendier trots nationella förändringar av
naturbruksprogrammet.
Avtalet mellan gymnasieförbundet och Svalövs kommun förpliktigar
gymnasieförbundet till att låta målsmansföreningen styrelse förvalta och ansvara
för stiftelser och stipendier. Testamenten anger att det är skolans styrelse som ska
ansvara för och dela ut medel, vilket så länge gymnasieförbundet består är
förbundets direktion.
I ett beslut från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbunds direktion 201010-21 § 307 hemställer direktionen till Svalövs kommun om att upphäva
kommunens krav på gymnasieförbundet (avtal mellan kommun och förbund) att
Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas målsmän ska förvalta och ansvarar för
utdelning avseende samtliga stiftelser och övriga stipendiemedel på Svalövs
gymnasium.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-06, § 187, kommunfullmäktige besluta att
Svalövs kommun med omedelbar verkan upphäver kravet på Landskrona Kävlinge
Svalövs gymnasieförbund om att till Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas
målsmän överlåta förvaltningen och ansvaret för utdelning av medel från stiftelser
och övriga stipendiemedel på Svalövs gymnasium.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Målsmansföreningen, daterad 2009-04-15
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 187.
Skrivelse från Målsmansföreningen, daterad 2010-12-03.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-11-24.
Skrivelse till kammarkollegiet, daterad 2010-11-15.
Skrivelse från Svalöfs lantmannaskolas målsmansförening, daterad 2010-11-12.
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildnings
direktions protokoll 2010-10-21, § 307
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S):
Svalövs kommun upphäver med omedelbar verkan kravet på Landskrona Kävlinge
Svalövs gymnasieförbund om att till Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas
målsmän överlåta förvaltningen och ansvaret för utdelning av medel från stiftelser
och övriga stipendiemedel på Svalövs gymnasium.
Lennart Pettersson (C), Aase Jönsson (KD) och Rolf Jonsson (MP): Ärendet
återremitteras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta målsmansföreningens
ledning med syfte att dels klarlägga vem som äger rättighet att förvalta fonderna,
dels att söka en gemensam lösning som gagnar eleverna vid Svalöfs gymnasium
när det gäller utdelningen av stipendier.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl återremissyrkande
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för avslag på och 15 nej-röster för bifall till Lennart Petterssons m
fl återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta det genom s k
minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
• Ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta
målsmansföreningens ledning med syfte att dels klarlägga vem som äger rättighet
att förvalta fonderna, dels att söka en gemensam lösning som gagnar eleverna vid
Svalöfs gymnasium när det gäller utdelningen av stipendier.
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Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning
Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas målsmän
Kammarkollegiet

Ajournering 20.10 – 20.30
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Dnr 828-2010

Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende
näringslivsfrämjande arbete m m
Sammanfattning
Svalövs kommun beslutade i kommunfullmäktige 1998-02-23, § 23, att ställa sig
bakom bildandet av Företagsalliansen och godkände förslaget till stadgar för
föreningen, att för verksamhetsåret 1998 överföra medel motsvarande i
internbudget upptaget nettobelopp för 1998, reducerat med den tid som förlupit av
året vid tidpunkten för ikraftträdande av avtalet, samt bemyndigades
kommunstyrelsen att fatta kompletterande beslut i ärendet.
Bakgrunden till beslutet stod att finna i en gemensam utredning mellan kommunen
och företagsföreningarna inom kommunen som pågått sedan 1997 och som
mynnade ut i förslaget att företagsföreningarna bildade FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för (FA) och att kommunen överlämnade det operativa
näringslivsarbetet till FA. Syftet med åtgärden finns bl. a. beskrivet i
minnesanteckningar daterade 1997-06-16 och är där formulerade på följande sätt:
att ge företagarna ett ökat och direkt inflytande över kommunens näringslivsarbete
(medför också större ansvar), att som komplement till befintliga lokala
företagsorganisationer utgöra ett kommuntäckande nätverk, att genom ”intern”
information och marknadsföring gynna det lokala näringslivet (ex ”handla i
kommunen” vid i övrigt lika villkor), samt att skapa en gemensam syn på och
inställning till näringslivsarbetet och därmed öka förutsättningarna för etableringar
Kommunfullmäktiges beslut verkställdes genom att det tecknades en
överenskommelse mellan Svalövs kommun och FA avseende övertagande av
näringslivsfrämjande arbete m m. Överenskommelsen är daterad 1998-06-15 . I
överenskommelsen anges följande omfattning av den verksamhet som överfördes
från kommunen till FA: 1) Rådgivning och informationsspridning till befintliga
företag, 2) Nyföretagarservice, 3) Medverkan i kommunens kontakter i
etableringsärenden, 4) Arrangerande av ca 4 företagsträffar årligen, 5)
Arrangerande av div. studiecirklar motsv., 6) Arrangerande av mässor (hittills vart
annat år), samt 7) Deltagande som part med, i förekommande fall, ekonomiskt
ansvar i ett antal pågående projekt, f.n. Starta eget, Ta steget ut och Kvinnligt
resurscentrum. I vissa fall kan det dock av formella skäl vara nödvändigt att
kommunens tår som part. Varje deltagande i nytt projekt får bli föremål för
diskussion mellan parterna.
Avtalet trädde i kraft 1998-09-01. Följande finns skrivet när det gäller uppsägning
av avtalet: ”Då avtalet bygger på att ett bidrag beviljas föreningen, får avtalet sägas
upp med sex månaders varsel i det fall det i budgetramarna för nästkommande år
inte beviljas medel för ändamålet. Båda parter kan i övrigt säga upp avtalet med
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sex månaders varsel. Ev. utbetalda medel som avser del av år för vilket avtalet då
inte gäller ska återbetalas”.
Lösningen byggde på tanken om ett gemensamt partnerskap och samarbete mellan
kommunen och företagarna i kommunen via FA och att kommunen gav ett bidrag
till FA för att bedriva det operativa näringslivsarbetet för kommunens räkning.
Under de kommande åren kom även diskussionerna om näringslivsfrågor att handla
om kommunens turismverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, §
134, i samband med antagande av Ekonomiska förutsättningar, mål och riktlinjer,
budget 2002 plan 2003-2004, följande beslut: Det operativa ansvaret för
turismfrågor överlåtes från kommunstyrelsen till FA.
Kommunstyrelsekontoret diskuterade under hösten 2001 med FA om villkor för
Svalövs kommuns anslag till den operativa turismverksamheten enligt följande:
1) Verksamheten bedrivs inom ramen för Svalövs kommuns beslutade ”Plan för
besöksnäringen”. 2) Föreningen övertar de kommunala anställningarna som gäller
2002-01-31. 3) Svalövs kommuns vapen och logotyp får användas efter
överenskommelse med Svalövs kommun. 4) Anslaget utbetalas i förskott den 1
januari motsvarande 60 % och den 1 juli motsvarande 40 % mot uppvisande av
årsredovisning, verksamhetsberättelse och godkänd revisionsrapport, vilka ska vara
ingivna senast 31 mars. 5) Anslaget för år 2002 utgår med 1 100 tkr enligt
specifikation. Anslaget för nästföljande år beslutas av kommunfullmäktige senast
december månads utgång. 6) På samma villkor som övriga kommunala
verksamheter har turismverksamheten telefonanknytningar anslutna till
kommunens växel och service, löpande IT support från, tillgång till möteslokaler
samt kontorsmaterial och porto i kommunhuset. 7) Föreningen övertar inventarier
enligt förteckning. I det fall anslagstilldelningen upphör återlämnas vid tidpunkten
aktuella inventarier. 8) Svalövs kommun bestrider kostnaderna för medlemskapet i
Skånes turistråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-29, § 38, följande:
”FöretagsAlliansen medgives anslag grundat på ovanstående villkor.
Kommunstyrelsekontoret uppdras verkställa utbetalningen av anslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-02-11 § 25 att notera informationen.”
Bakgrunden till att man denna gång inte valde att teckna avtal, utan att kommunen,
fattade ensidigt beslut, var att man utgick från att LOU då inte var tillämplig.
Mot bakgrund av diskussioner om LOU och förhållandet mellan Svalövs kommun
och FA gjordes våren 2010 en rättsutredning av Lindahls Advokatbyrå KB.
Utredningen klargör att gällande förhållande inte är förenligt med LOU. Man
pekade dessutom på att LOU torde gälla även FA. Även momsfrågan berörs i
utredningen. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2010-05-17. Nu
föreligger som en konsekvens av bedömningarna ett förslag om uppsägning av
avtalet och återgång av verksamheterna till kommunen. I förslaget konstateras
också att även det faktum att enskilda företagare har uttryckt behov av närmare
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samverkan med kommunen gör att frågan om organiseringen av kommunens
näringslivsarbete behöver förändras.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 att kommunförvaltningen uppdras, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ta fram förslag till överenskommelse
avs. formerna för återföring av verksamheterna till kommunen, bl. a. vad avser
personal, inventarier och ev. övertagande av olika avtal/partsförhållanden.
Kommunförvaltningen uppdrogs också låta ta fram svarsskrivelse till
FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för juridiska ombud. Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas underteckna densamma.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. Det operativa arbetet för
näringslivs- och turismfrågorna skall efter överenskommelse mellan parterna så
snart som möjligt återföras till kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att
ske på längre sikt än 6 (sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs
kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för. Kommunstyrelsen
medges fatta kompletterande beslut i ärendet.
Vid sitt sammanträde 2010-11-29, § 140, beslutade kommunfullmäktige med s k
minoritetsåterremiss följande: Ärendet återremitteras för att Svalövs kommun ges
möjlighet att ta upp förhandlingar med FöretagsAlliansen, samt att en
konsekvensutredning över kommunens övertagande av alliansens verksamheter
utreds.
Nu föreligger skrivelse från kommunstyrelsens ordförande m fl, daterad 2010-1208, som svar på kommunfullmäktiges återremiss.
Kommunstyrelsen fattade 2010-12-20, § 191, följande beslut: Föreliggande
skrivelse överlämnas till kommunfullmäktige som svar på minoritetsåterremissen.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-20, § 191, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. Det operativa arbetet för
näringslivs- och turismfrågorna skall efter överenskommelse mellan parterna så
snart som möjligt återföras till kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att
ske på längre sikt än 6 (sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs
kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för. Kommunstyrelsen
medges fatta kompletterande beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-20, § 191
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, dess vice ordförande
Charlotte Wachtmeister samt ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn
Ekelund, daterad 2010-12-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 140
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Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse till
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för, daterad 2010-11-25
PM från Advokatfirman Lindahl KB, daterat 2010-11-19
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 172
Skrivelse från Advokatfirman Bergman & Persson, daterad 2010-11-12
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S);
kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) och
ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterad 201011-02
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 89
Minnesanteckningar från möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för 2010-04-22
Inbjudan till möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för 2010-04-22 daterad 2010-04-06
Minnesanteckningar från möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för 2010-01-13
Inbjudan till möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för 2010-01-13, daterad 2009-12-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2002-01-29, § 38
Kommunfullmäktiges protokoll, 2001-06-25, § 134
Kommunfullmäktiges protokoll 1998-02-23, § 23
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Ulla
Wallin (S): 1) Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun
ekonomiska förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. 2) Det operativa
arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall efter överenskommelse mellan
parterna så snart som möjligt återföras till kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt
komma att ske på längre sikt än 6 (sex) månader efter överenskommelse mellan
Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för. 3)
Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i ärendet.
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Emil Fennstam (SD) och Aase
Jönsson (KD): I första hand: 1) Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ekonomiska förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. 2)
Kommunens representanter i FöretagsAlliansens styrelse uppdras att föreslå en
ombildning av den ekonomiska föreningen till aktiebolag. 3) Under förutsättning
av FöretagsAlliansens ombildning till aktiebolag, uppdras kommunstyrelsen att
upprätta förslag till nytt avtal mellan det nybildade aktiebolaget och Svalövs
kommun, med samma innebörd som det nuvarande avtalet. Avtalet ska föreläggas
kommunfullmäktige för godkännande. 4) Kommunstyrelsen medges fatta
kompletterande beslut i ärendet.
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Emil Fennstam (SD) och Aase
Jönsson (KD): I andra hand: Kommunstyrelsen uppdras att, enl Lagen om
Offentlig Upphandling, upphandla de tjänster som FöretagsAlliansen idag utför åt
Svalövs kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-20

Sida

33
(45)

Jenny A Wenhammar (MP): De som representerar FöretagsAlliansen nu (t o m
2010-12-19) ska komma till kommunstyrelsen snarast för att vi ska få information
från mer än en part om synpunkter på möjligheter för fortsatta förhandlingar och
lösningar.
Charlotte Wachtmeister (MP): Avslag på Christer Laurells m fl och Jenny A
Wenhammars yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jenny A Wenhammars yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Jenny A Wenhammars yrkande.
Nej-röst för bifall till Jenny A Wenhammars yrkande.
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster för avslag på och 15 nej-röster för bifall, avslår
kommunfullmäktige Jenny Wenhammars yrkande. En ledamot avstår från att rösta.
Se omröstningsbilaga 2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på första punkten i Charlotte Wachtmeisters
m fl förslag, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på tredje punkten i Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer så proposition på andra punkten i Charlotte Wachtmeisters m fl
yrkande och andra och tredje punkterna i Christer Laurells m fl
förstahandsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar andra punkten i
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till andra punkten i Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till andra och tredje punkterna i Christer Laurells m fl
förstahandsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster för bifall till andra punkten i Charlotte Wachtmeisters m fl
yrkande på och 12 nej-röster för bifall till andra och tredje punkterna i Christer
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Laurells m fl förstahandsyrkande, antar kommunfullmäktige andra punkten i
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se
omröstningsbilaga 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer så proposition på Christer Laurells m fl andrahandsyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Christer Laurells m fl andrahandsyrkande.
Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl andrahandsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster för avslag på och 15 nej-röster för bifall, avslår
kommunfullmäktige Christer Laurells m fl andrahandsyrkande. En ledamot avstår
från att rösta. Se omröstningsbilaga 4.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp.

•

Det operativa arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall efter
överenskommelse mellan parterna så snart som möjligt återföras till
kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att ske på längre sikt än 6
(sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för.

•

Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i ärendet.

Reservationer
Jenny Wenhammar (MP) och Knud Nörrelökke (V) reserverar sig till förmån för
Jenny Wenhammars yrkande.
Christer Laurell (C), Emil Fennstam (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström
(SD), Fredrik Jönsson (C), Eva Rosqvist (SD), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe
Nilsson (SD), Rolf Svensson (C), Aase Jönsson (KD), Eva Olofsson (C) och
Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för Christer Laurells m fl
förstahandsyrkande.
Christer Laurell (C), Emil Fennstam (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström
(SD), Jenny A Wenhammar (MP), Fredrik Jönsson (C), Eva Rosqvist (SD),
Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson (SD), Rolf Svensson (C), Knud
Nörrelökke (V), Rolf Jonsson (MP), Aase Jönsson (KD), Eva Olofsson (C) och
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Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för Christer Laurells m fl
andrahandsyrkande.
Icke deltagande i beslut
Hjördis Nilsson (FP) deltar ej i beslutet.
Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP) deltar ej i beslutet, förutom vad
gäller Jenny A Wenhammars yrkande.
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Dnr 811-2010

Motion, Centrumplan för Svalövs tätort
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion om
centrumplan för Svalövs tätort.
I motionen lämnas förslag på att skapa en centrumplan för Svalöv. Den kan tas
fram genom medborgardialog med kommuninvånarna och även genom externa
personer med kunskap och intresse för planering av tätortscentra.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Lennart Pettersson (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Lennart Pettersson (C) och Eva Olofssons (C) motion, daterad 2010-10-29
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionärerna
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Dnr 815-2010

Motion, Torghandel i Svalövs centrum
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) har lämnat in en motion om torghandel i Svalövs centrum.
I motionen lämnas förslag till hur centrumkärnan i Svalövs tätort kan bli levande
genom torghandel. Det föreslås att kommunen ska sänka hyrorna för torghandlarna
för att på så sätt få torghandlarna tillbaka och ett mer levande centrum för Svalövs
invånare.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Agnetha Persson (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Agnetha Perssons (C) motion, daterad 2010-10-13.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionären
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Dnr 870-2010

Motion, Barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om införande av barnomsorg på
obekväm arbetstid.
I motionen lämnas förslag till hur barnomsorgen kan utvecklas till att även
innefatta barnomsorg för de barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Det
föreslås att kommunen snarast inför barnomsorg för de föräldrar som inte har
arbetstid på ”ordinarie tid”.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Christer Laurell (C) presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Christer Laurells (C) motion, daterad 2010-11-15.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionären
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Dnr

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum sedan förra
fullmäktigemötet skickas som information till ledamöter m.fl.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-11-29, § 140
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2010-11-15
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2010-09-13
Minnesanteckningar från ekonomiberedningen, 2010-11-10
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen, 2010-10-18
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen, 2010-11-22
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 402-2010

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för
mandatperioden 2011-2015
Sammanträdet ajourneras 21.10- 21.20
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist.
Val förrättas i enlighet med Svenska Kommunförbundets stadgar och cirkulär m m.
Justerande Birgitta Jönsson och Lennart Pettersson, kontrollräknade att rätt antal,
35, röster avgivits.
Valsedlarna kommer att sändas in till Svenska Kommunförbundet för vidare
hantering.
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§ 162

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg önskade ledamöter, presidium och
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Omröstningsbilaga 1), § 155, Angående förvaltning och ansvar för stiftelser och stipendiemedel på
Svalöfs gymnasium

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
Stefan Andersson, tjg ers för K-E Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf

Ja
1
1

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
FP
B Halilovic, tjg ers för G Bengtsson, 1:e vice ordf
S
Eva Rosqvist
SD
Torsten Vigre
M
Ann Böndergaard
S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Dennis Nilsson
S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
SD
Ulla Wallin
S
Rolf Svensson
C
Knud Nörrelökke
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson, tjg ers för P Miller
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson, tjg ers för K Henriksson SD
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerandes sign

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
20

Utdragsbestyrkande

15

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43
(45)

Sammanträdesdatum

2010-12-20

Omröstningsbilaga 2), § 156, Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende näringslivsfrämjande arbete m m

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
Stefan Andersson, tjg ers för K-E Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf

Ja
1
1

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
FP
B Halilovic, tjg ers för G Bengtsson, 1:e vice ordf
S
Eva Rosqvist
SD
Torsten Vigre
M
Ann Böndergaard
S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Dennis Nilsson
S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
SD
Ulla Wallin
S
Rolf Svensson
C
Knud Nörrelökke
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson, tjg ers för P Miller
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson, tjg ers för K Henriksson SD
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerandes sign

Nej

Avstår

Jävig

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
19

Utdragsbestyrkande

15

1

0

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44
(45)

Sammanträdesdatum

2010-12-20

Omröstningsbilaga 3), § 156, Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende näringslivsfrämjande arbete m m

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
Stefan Andersson, tjg ers för K-E Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf

Ja
1
1

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
FP
B Halilovic, tjg ers för G Bengtsson, 1:e vice ordf
S
Eva Rosqvist
SD
Torsten Vigre
M
Ann Böndergaard
S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Dennis Nilsson
S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
SD
Ulla Wallin
S
Rolf Svensson
C
Knud Nörrelökke
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson, tjg ers för P Miller
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson, tjg ers för K Henriksson SD
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerandes sign

Nej

Avstår

Jävig

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
19

Utdragsbestyrkande

12

4

0

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45
(45)

Sammanträdesdatum

2010-12-20

Omröstningsbilaga 4), § 156, Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende näringslivsfrämjande arbete m m

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
Stefan Andersson, tjg ers för K-E Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
FP
B Halilovic, tjg ers för G Bengtsson, 1:e vice ordf
S
Eva Rosqvist
SD
Torsten Vigre
M
Ann Böndergaard
S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Dennis Nilsson
S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
SD
Ulla Wallin
S
Rolf Svensson
C
Knud Nörrelökke
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson, tjg ers för P Miller
MP
Aase Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson, tjg ers för K Henriksson SD
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerandes sign

Ja
1
1

Nej

Avstår

Jävig

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
19

Utdragsbestyrkande

15

1

0

