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Ekonomichef J Bengtsson, §§ 46-48, Kvalitets- och myndighetschef K Lingebrant, § 46
Utses att justera

Ann Pettersson (M)
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Justeringens tid och plats
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Michael Andersson

Ordförande

Leif Hägg
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Kommunförvaltningen Staben
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Margareta Persson
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Närvarande:
Stefan Andersson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf
Claes Hallberg (S)
Ida Andersson (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
Christoffer Övén (SD), tjg ers för Eva Rosqvist (SD)
Torsten Vigre (M)
Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP), §§ 46-58
Sara Billquist-Selberg (FP), tjg ers för Hjördis Nilsson, §§ 59-65
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Björn Nordström (C), §§ 46-55
Tove Lorentz (V), §§ 46-60
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Örjan Righard (MP), tjg ers för Rolf Jonsson (MP)
Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Anneli Persson (S), §§ 46-55
Anette Hallberg (S), tjg ers för Anneli Persson (S), §§ 56-65
Marjorie Nilsson (SD)
Claes-Olof Malmberg (M), tjg ers för Mikael Nilsson (M)
Pernilla Eklund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Anette Hallberg (S), §§ 46-55
Leif Johansson (S)
Margareta Stenström (M)
J Håkan Andersson (C)
Justerandes sign
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Sara Billquist-Selberg (FP), §§ 46-58
Patrik Wilhelmsson (KD)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Justerandes sign
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§ 46

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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§ 47

Dnr 403-2010

Information, KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om KKiK –
Kommunens Kvalitet i Korthet för 2011.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

Sida

5
(37)

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 48

Sida

6
(37)

Dnr 1193-2011

Information, Årsredovisning 2011 för Svalövs kommun
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om årsredovisningen för kommunen 2011.
Revisor Magnus Helmfrid, Ernst & Young AB, redogör för revisionens granskning
av årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 49

Allmänhetens frågestund
Ajournering för allmänhetens frågestund

Allmänheten ska 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 ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift
härom ska 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 ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som
behövs för att lämna upplysningar under den.
Fråga ställdes om ärendet Centrum för kunskap, kultur och fritid –
Välfärdsberedningens redovisning samt om pågående rivning av Magasinet.

Sammanträdet återupptogs kl. 19.40

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

Sida

8
(37)

§ 50

Anmälningsärenden
a) Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar:
Minnesanteckningar från Beredningen för kommunalt kulturprogram
2012-02-29
Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte 2012-03-05
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
2012-03-05
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2012-04-02
b) Uppföljning av verksamhetsplan 2011 för Söderåsens Miljöförbund (Dnr 8222010)
Söderåsens Miljöförbund har överlämnat uppföljning av sin verksamhetsplan för 2011.
Informationen lämnas till kommunfullmäktige för noterande. Informationen har också
delgetts kommunstyrelsen (2012-04-10, § 50).

Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 23, att bordlägga valen av ersättare i
beredningen för kommunalt kulturprogram, ersättare i välfärdsberedningen och
ersättare i valnämnden efter Siv Duvling (S). Kommunfullmäktige beslutade vidare
att bordlägga valet av ledamot i valnämnden efter Christin Hagberg (S).
Anna Berg von Linde (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
välfärdsberedningen.
Emil Fennstam (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag i Svalövs kommun. Fennstam
har för närvarande följande uppdrag: ersättare i AB SvalövsBostäders styrelse,
ersättare i AB SvalövsLokalers styrelse, ledamot i bygg-, trafik- och
räddningsnämnden, ersättare för insynsplats i ekonomi- och personalutskottet,
insynsplats i gymnasieutskottet, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden, ledamot i Styrelsen för BT
Kemi Efterbehandling, ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen,
insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet samt ersättare för insynsplats i
välfärdsutskottet.
Anita Callander Jansson (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice
ordförande i revisionen fr.o.m. 2012-04-30.
Örjan Righard (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Örjan Righards avsägelse, daterad 2012-04-23
Anita Callander Janssons avsägelse, daterad 2012-04-07
Emil Fenstams avsägelse, daterad 2012-04-02
Anna Berg von Lindes avsägelse, daterad 2012-03-26
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Föreliggande avsägelser från Anna Berg von Linde (M), Emil Fennstam
(SD), Anita Callander Jansson (FP) och Örjan Righard (MP) godkännes.

•

Valet av ersättare i beredningen för kommunalt kulturprogram efter Siv
Duvling (S) bordlägges.

•

Valet av ersättare i välfärdsberedningen efter Siv Duvling (S) bordlägges.

•

Valet av ersättare i valnämnden efter Siv Duvling (S) bordlägges.

•

Valet av ledamot i valnämnden efter Christin Hagberg (S) bordlägges.
Utdragsbestyrkande
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•

Till ledamot i välfärdsberedningen efter Anna Berg von Linde (M) utses
Simon Röstin (M).

•

Valet av ny ersättare efter Simon Röstin (M) i välfärdsberedningen som
inträtt som ledamot bordlägges.

•

Till ledamot i revisionen efter Anita Callander Jansson (FP) utses Christina
Bengtsson (FP).

•

Till vice ordförande i revisionen efter Anita Callander Jansson (FP) utses
Christina Bengtsson (FP).

•

Valet av ersättare i AB SvalövsBostäders styrelse efter Emil Fennstam (SD)
bordlägges.

•

Valet av ersättare i AB SvalövsLokalers styrelse efter Emil Fennstam (SD)
bordlägges.

•

Valet av ledamot i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Emil
Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i ekonomi- och personalutskottet efter
Emil Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av insynsplats i gymnasieutskottet efter Emil Fennstam (SD)
bordlägges.

•

Valet av ledamot i kommunstyrelsen efter Emil Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av ersättare i krisledningsnämnden efter Emil Fennstam (SD)
bordlägges.

•

Valet av ledamot i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil
Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Emil
Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet efter Emil
Fennstam (SD) bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet efter Emil Fennstam
(SD) bordlägges.

•

Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län om
sammanräkning för utseende av ny ledamot resp ersättare i
kommunfullmäktige efter Emil Fennstam (SD) och Örjan Righard (MP).
Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (MAN, ATE, AAFR, BRG, JBN, KALN, ION, TAM)
Helsingborgs stad (hravdelningen@helsingborg.se)
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Dnr 1193-2011

Årsredovisning 2011 för Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för Svalövs kommun år
2011.
I årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser för det
föregående året. Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och
koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering
(finansieringsanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut
(balansräkning).
Svalövs kommun redovisar ett överskott för 2011 på 13,4 mnkr medan budgeten
låg på +2,7 mnkr. Motsvarande resultat för koncernen är 17,7 mnkr där samtliga tre
delägda företag visar överskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10, § 52, att överlämna årsredovisningen för
år 2011 till revisionen och kommunfullmäktige och att notera årsredovisningen för
år 2010 för bygg-, trafik- och räddningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade
också föreslå kommunfullmäktige att anse kravet på God ekonomisk hushållning
vara uppfyllt.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2011 inkl. redogörelse för revisionen år 2011, daterad
2012-04-11.
Granskningsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2011, daterad
2012-04-11.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 52.
Årsredovisning Svalövs kommun 2011 (red. rev), daterad 2012-04-11.
Yrkanden
Leif Hägg (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Charlotte
Wachtmeister (M): Föreliggande förslag till Årsredovisning 2011 för Svalövs
kommun godkänns. Kommunens nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar
beviljas ansvarsfrihet för 2011 års räkenskaper och förvaltning.
Jenny A Wenhammar (MP): Avslag på punkt 1) eftersom det är en skandal att
Magasinet står med som rivningsobjekt i strid med regionala och nationella
kulturmiljömål. Avslag på punkt 2) angående ansvarsfrihet p g a rivningsbeslutet
och genomförandet av det kulturhistoriskt värdefulla Magasinet
Birgitta Jönsson (S): Avslag på Jenny A Wenhammars yrkanden.

Justerandes sign
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I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson (C) och Aase
Jönsson (KD).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden och Jenny A
Wenhammars avslagsyrkanden och finner att kommunfullmäktige antar Leif Häggs
m fl yrkanden.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Föreliggande förslag till Årsredovisning 2011 för Svalövs kommun
godkänns.

•

Kommunens nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års räkenskaper och förvaltning.

Icke deltagande i beslut
De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter eller ersättare i
någon/några av nu aktuella nämnder, styrelser eller fullmäktigeberedningar deltar
inte vid beslut om ansvarsfrihet gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo,
förälder, barn, syskon eller annan närstående.
Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen Staben (JBN)

Justerandes sign
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Dnr 930-2010

Strategisk plan och budget 2012, plan 2013-2014 –
Kompletteringsbudget I
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en kompletteringsbudget för Svalövs
kommun år 2011.
Kompletteringsbudgeten innehåller en ekonomisk uppföljning samt prognos över
ekonomin per 2012-02-29. I kompletteringsbudgeten behandlas också begäran om
tilläggsanslag som inkommit från nämnder och verksamheter.
För perioden redovisas ett resultat på +5,8 mnkr. För helåret 2012 prognostiseras
ett resultat på ca +13,2 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 59, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Anslaget för Grundskola 2012 minskas med 8 000 000 kr på grund av färre
antal elever än budgeterat. Anslaget för Förskola 2012 minskas med 2 100 000 kr
på grund av färre antal barn än budgeterat. 320 000 kr 2012 och framåt
ombudgeteras från Individ- och familjeomsorg till Grundskola avseende barn i
behov av särskilt stöd. Anslaget för Grundskola 2012 ökas med 2 200 000 kr
avseende resurser till barn i behov av särskilt stöd. Anslaget för Politisk
organisation 2012 och framåt ökas med 100 000 kr avseende Samarbetsavtal Skåne
Nordväst. Anslaget för Förvaltningsledning 2012 ökas med 750 000 kr avseende
projektmedel för centrala projekt. Anslaget för Kommunstyrelsens förfogande 2012
ökas med 750 000 kronor för genomförande av åtgärder i form av förstärkt
gatuunderhåll, förstärkt skötsel av parker och offentliga miljöer samt ev
utredningar som syftar till att åstadkomma lägre kostnader på sikt. Anslag för LSS
2012 och framåt ökas med 250 000 kr avseende Nytt gruppboende. Anslaget för
LSS 2012 ökas med 4 000 000 kr avseende verksamheten. Anslaget för Individoch familjeomsorg 2012 ökas med 640 000 kr avseende bemanning
försörjningsstöd. Anslaget för Arbetsmarknad 2012 och framåt ökas med 150 000
kr avseende sommarjobb till skolungdomar. Anslaget för Gator och vägar 2012
ökas med 260 000 kr avseende dagvattenkostnad. Anslaget för Överförmyndare
2012 ökas med 300 000 kr avseende handläggare ensamkommande barn samt med
100 000 kr avseende utbildning av gode män och förvaltare. Anslaget för Miljö
2012 med ökas med 200 000 kr avseende medlemsavgifter för vattenvårdsförbund.
Anslaget för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2012 ökas med 260 000 kr
avseende lokalkostnader Torgskolan. Anslaget för Finansiella intäkter 2012 med 1
000 000 kr. Ett anslag avs effekt av lägre arbetsgivaravgifter införes inom
finansförvaltningen med 5 900 000 kr. Anslaget för strategisk reserv ökas med 6
940 000 kr vilket utgör mellanskillnaden för punkterna 1) – 17). 1 000 000 kr
anslås i investeringsbudgeten för investeringsobjekt inom Svalöfs gymnasium.
Kommunstyrelsens gymnasieutskott uppdras att återkomma med reviderad
investeringsbudget 2012 till juni månads uppföljning. Anslaget för
investeringsprojekt avseende tankbil Svalöv minskas från 4 000 000 kr till 3 200
000 kr. 600 000 kr anslås i investeringsbudgeten för inköp av befälsbil Svalöv. I
Justerandes sign
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övrigt noteras informationen. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras
att hålla givna budgetar.
Beslutsunderlag
Protokoll från central samverkan, 2012-04-10
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 59
Kompletteringsbudget I, per 2012-02-29
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Anslaget för Grundskola 2012 minskas med 8 000 000 kr på grund av färre antal
elever än budgeterat. Anslaget för Förskola 2012 minskas med 2 100 000 kr på
grund av färre antal barn än budgeterat. 320 000 kr 2012 och framåt ombudgeteras
från Individ- och familjeomsorg till Grundskola avseende barn i behov av särskilt
stöd. Anslaget för Grundskola 2012 ökas med 2 200 000 kr avseende resurser till
barn i behov av särskilt stöd. Anslaget för Politisk organisation 2012 och framåt
ökas med 100 000 kr avseende Samarbetsavtal Skåne Nordväst. Anslaget för
Förvaltningsledning 2012 ökas med 750 000 kr avseende projektmedel för centrala
projekt. Anslaget för Kommunstyrelsens förfogande 2012 ökas med 750 000
kronor för genomförande av åtgärder i form av förstärkt gatuunderhåll, förstärkt
skötsel av parker och offentliga miljöer samt ev utredningar som syftar till att
åstadkomma lägre kostnader på sikt. Anslag för LSS 2012 och framåt ökas med
250 000 kr avseende Nytt gruppboende. Anslaget för LSS 2012 ökas med 4 000
000 kr avseende verksamheten. Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2012 ökas
med 640 000 kr avseende bemanning försörjningsstöd. Anslaget för
Arbetsmarknad 2012 och framåt ökas med 150 000 kr avseende sommarjobb till
skolungdomar. Anslaget för Gator och vägar 2012 ökas med 360 000 kr avseende
dagvattenkostnad. Anslaget för Överförmyndare 2012 ökas med 300 000 kr
avseende handläggare ensamkommande barn samt med 100 000 kr avseende
utbildning av gode män och förvaltare. Anslaget för Miljö 2012 med ökas med 200
000 kr avseende medlemsavgifter för vattenvårdsförbund. Anslaget för Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling 2012 ökas med 260 000 kr avseende lokalkostnader
Torgskolan. Anslaget för Finansiella intäkter 2012 ökas med 1 000 000 kr. Ett
anslag avs effekt av lägre arbetsgivaravgifter införes inom finansförvaltningen med
5 900 000 kr. Anslaget för strategisk reserv ökas med 6 940 000 kr vilket utgör
mellanskillnaden för punkterna 1) – 17). 1 000 000 kr anslås i investeringsbudgeten
för investeringsobjekt inom Svalöfs gymnasium. Kommunstyrelsens
gymnasieutskott uppdras att återkomma med reviderad investeringsbudget 2012 till
juni månads uppföljning. Anslaget för investeringsprojekt avseende tankbil Svalöv
minskas från 4 000 000 kr till 3 200 000 kr. 600 000 kr anslås i
investeringsbudgeten för inköp av befälsbil Svalöv. I övrigt noteras informationen.
Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C).
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslaget för Grundskola 2012 minskas med 8 000 000 kr på grund av färre
antal elever än budgeterat.
2. Anslaget för Förskola 2012 minskas med 2 100 000 kr på grund av färre
antal barn än budgeterat.
3. 320 000 kr 2012 och framåt ombudgeteras från Individ- och familjeomsorg
till Grundskola avseende barn i behov av särskilt stöd.
4. Anslaget för Grundskola 2012 ökas med 2 200 000 kr avseende resurser till
barn i behov av särskilt stöd.
5. Anslaget för Politisk organisation 2012 och framåt ökas med 100 000 kr
avseende Samarbetsavtal Skåne Nordväst.
6. Anslaget för Förvaltningsledning 2012 ökas med 750 000 kr avseende
projektmedel för centrala projekt.
7. Anslaget för Kommunstyrelsens förfogande 2012 ökas med 750 000 kronor
för genomförande av åtgärder i form av förstärkt gatuunderhåll, förstärkt
skötsel av parker och offentliga miljöer samt ev utredningar som syftar till
att åstadkomma lägre kostnader på sikt.
8. Anslag för LSS 2012 och framåt ökas med 250 000 kr avseende Nytt
gruppboende.
9. Anslaget för LSS 2012 ökas med 4 000 000 kr avseende verksamheten.
10. Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2012 ökas med 640 000 kr
avseende bemanning försörjningsstöd.
11. Anslaget för Arbetsmarknad 2012 och framåt ökas med 150 000 kr
avseende sommarjobb till skolungdomar.
12. Anslaget för Gator och vägar 2012 ökas med 360 000 kr avseende
dagvattenkostnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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13. Anslaget för Överförmyndare 2012 ökas med 300 000 kr avseende
handläggare ensamkommande barn samt med 100 000 kr avseende
utbildning av gode män och förvaltare.
14. Anslaget för Miljö 2012 med ökas med 200 000 kr avseende
medlemsavgifter för vattenvårdsförbund.
15. Anslaget för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2012 ökas med 260
000 kr avseende lokalkostnader Torgskolan.
16. Anslaget för Finansiella intäkter 2012 ökas med 1 000 000 kr.
17. Ett anslag avs effekt av lägre arbetsgivaravgifter införes inom
finansförvaltningen med 5 900 000 kr.
18. Anslaget för strategisk reserv ökas med 6 940 000 kr vilket utgör
mellanskillnaden för punkterna 1) – 17).
19. 1 000 000 kr anslås i investeringsbudgeten för investeringsobjekt inom
Svalöfs gymnasium. Kommunstyrelsens gymnasieutskott uppdras att
återkomma med reviderad investeringsbudget 2012 till juni månads
uppföljning.
20. Anslaget för investeringsprojekt avseende tankbil Svalöv minskas från
4 000 000 kr till 3 200 000 kr.
21. 600 000 kr anslås i investeringsbudgeten för inköp av befälsbil Svalöv.
22. I övrigt noteras informationen.
23. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna
budgetar.
Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Ida Andersson (C), Jenny A Wenhammar (MP), Fredrik
Jönsson (C), Agnetha Persson (C), Johan Wigrup (C), Örjan Righard (MP) och Eva
Olofsson (C) deltar ej i beslutet.

Expediering:
Nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, PAEK, KET, LWG, TSA, AAN, EMTO, JEGN, MEKN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
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Dnr 80-2012

Årsredovisning 2011, AB SvalövsBostäder
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder för år 2011.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2012-05-15.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 60, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 60.
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för AB SvalövsBostäder
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Aase Jönsson (KD): AB
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud
instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.
Jenny A Wenhammar (M): AB SvalövsBostäder, som förvaltar AB
SvalövsLokaler, beviljas inte ansvarsfrihet p g a hanteringen av Magasinet som
därav nu rivs, i strid med regionala och nationella kulturmiljömål, grundat på
osanningar och ovilja.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden och
Jenny A Wenhammars yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkanden.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2011 noteras.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
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•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

•

Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Icke deltagande i beslut
Gunnar Bengtsson (S), Ann Pettersson (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson
(C), Ingrid Ekström (SD) och Claes-Olof Malmberg (M) som är ledamöter eller
ersättare i bolagets styrelse deltar inte i beslutet.
Expediering:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 55
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Dnr 81-2012

Årsredovisning 2011, AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler för år 2011.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2012-05-15.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 61, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: SvalövsLokalers årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns
ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda
ägardirektiv för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 61.
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för AB SvalövsLokaler
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Aase Jönsson (KD), Torbjörn
Ekelund (FP) och Ida Andersson (C): SvalövsLokalers årsredovisning för år 2011
noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman
framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Jenny A Wenhammar (MP) och Tove Lorentz (V):AB SvalövsLokaler beviljas inte
ansvarsfrihet p g a hanteringen av Magasinet som därav nu rivs, i strid med
regionala och nationella kulturmiljömål, grundat på osanningar och ovilja.
I ärendet yttrar sig vidare Birgitta Jönsson (S) och Hjördis Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden och
Jenny A Wenhammars m fl avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden.
Kommunfullmäktiges beslut
•
Justerandes sign

AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2011 noteras.
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
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•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

•

Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Icke deltagande i beslut
Gunnar Bengtsson (S), Ann Pettersson (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson
(C), Ingrid Ekström (SD) och Claes-Olof Malmberg (M) som är ledamöter eller
ersättare i bolagets styrelse deltar inte i beslutet.
Expediering:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Ajournering 21.15 – 21.30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
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Dnr 83-2012

Årsredovisning 2011, NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB för år
2011.
Årsstämma för bolaget kommer att hållas den 29 maj 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 62, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2011
noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 62.
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s
årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NordVästra Skånes Vatten
och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2011
noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) som är ersättare i bolagets styrelse deltar inte i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-23
Expediering:
NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 57

Sida

24
(37)

Dnr 85-2012

Årsredovisning 2011, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år
2011.
Årsstämma för bolaget kommer att hållas den 8 maj 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 63, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2011 noteras.
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för Kommunassurans Syd Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman
rösta för att styrelsens förslag att a) anta nya principer för att ansluta nya delägare
till bolaget, samt b) bolaget utökar sitt geografiska verksamhetsområde till att
omfatta Götaland godkännes.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 63.
Förslag till stämman från styrelsen ang nya medlemmar och verksamhetsområde.
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid årsstämman rösta för att styrelsens förslag att a) anta nya
principer för att ansluta nya delägare till bolaget, samt b) bolaget utökar sitt
geografiska verksamhetsområde till att omfatta Götaland godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för Kommunassurans Syd Försäkrings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-23
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Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman rösta för att
styrelsens förslag att a) anta nya principer för att ansluta nya delägare till
bolaget, samt b) bolaget utökar sitt geografiska verksamhetsområde till att
omfatta Götaland godkännes.

Expediering:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 58
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Dnr 88-2011

Årsredovisning 2011, Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning
Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 64, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2011 noteras. Direktionen
för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 64.
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund 2011
Granskning av årsbokslut 2011, samt revisionsrapport
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Söderåsens miljöförbunds
årsredovisning för år 2011 noteras. Direktionen för Söderåsens miljöförbund
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
I ärendet yttrar sig vidare Hjördis Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Icke deltagande i beslut
Hjördis Nilsson (FP) som är ledamot i förbundets styrelse deltar inte i beslutet.
Expediering:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-23
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Dnr 427-2008

Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst (Sopkoll)
Sammanfattning
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med
uppdraget bl.a. att arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål.
Kommunfullmäktige i Svalöv beslutade 2011-01-31, § 8, att godkänna förslag till
samverkansbeslut och handlingsplan m.m.
Skåne Nordväst har nu tagit fram ett förslag till övergripande målsättning för
avfallshanteringen (bilaga 1), förslag till samordning och samarbete (bilaga 2) samt
förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3).
Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-03-16 att kommunen ska
godkänna bilagorna 1 och 2. Förslaget till ägardirektivstillägg (bilaga 3) ska
däremot, enligt förvaltningens förslag, inte godkännas eftersom det framtagna
förslaget inte anses vara i paritet med det behov som Landskrona och Svalöv ser
sig behöva i sin ägarroll gentemot LSR.
Kommunförvaltningen betonar att det i kommande beslutsförslag är angeläget att
det framkommer om förslagen från projektet delas av hela projektorganisationen
d.v.s. även av de tre avfallsbolagen LSR, NSR och Nårab.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-03-29, § 34,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns med
följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder ”med avfallsminimering
nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan återbrukas, återvinnas eller
energiutnyttjas” utgår. Förslag till samordning och samarbete kring funktioner
inom avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns. Förslag till
ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte. Svalövs kommun ställer
sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2012-0316.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 65, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-0119, godkänns med följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder ”med
avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan återbrukas,
återvinnas eller energiutnyttjas” utgår. Förslag till samordning och samarbete kring
funktioner inom avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns. Förslag till
ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte. Svalövs kommun ställer
sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2012-0316.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 65.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 34
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-16.
LSR:s yttrande över förslag, daterat 2012-01-26.
Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering (bilaga 1), daterat 201201-19.
Förslag till samordning och samarbete (bilaga 2), daterat 2012-01-19..
Förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3), daterat 2012-01-19.
Skåne Nordvästs förslagsskrivelse, daterad 2012-01-19.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Förslag till övergripande
målsättning för avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns med följande
justering: Bisatsen i första meningen som lyder ”med avfallsminimering nedan
avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan återbrukas, återvinnas eller
energiutnyttjas” utgår. Förslag till samordning och samarbete kring funktioner
inom avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns. Förslag till
ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte. Svalövs kommun ställer
sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2012-0316.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-0119, godkänns med följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder
”med avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan
återbrukas, återvinnas eller energiutnyttjas” utgår.

•

Förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom
avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns.

•

Förslag till ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte.

•

Svalövs kommun ställer sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i
tjänsteskrivelse daterad 2012-03-16.

Expediering:
Skåne NordVäst (inkl skrivelse)
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB (inkl skrivelse)
Kommunförvaltningen (TSA)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-23
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Dnr P 2011-15, 363-2007

Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m fl (stationsområde), Svalövs
kommun
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra anläggandet av plattformar för persontåg i
Svalövs tätort och ytor för angöringstrafik till järnvägsstationen. Den ger möjlighet
till planskild förbindelse under järnvägen för gång- och cykeltrafik och för säker
förbindelse till plattformar. Genom utökning av gatumark tillskapas stationsnära
parkering samt separat körfält för anslutande bussar.
Program upprättades inte för förslaget eftersom planens utgångspunkter och mål
motsvarade vad som framgick av Banverkets förstudie under 1999 ”Söderåsbanan,
Nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv”. Förslaget ställdes ut för samråd och
utställning under 2007.
Efter omarbetning 2011 ställdes förslaget ut på nytt fr.o.m. 8 juni 2011 t.o.m. 1 aug
2011. Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och
förslag till ändringar redovisas i utlåtande, daterat 2011-10-31.
Samrådet har lett till ändringar i planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt
illustrations- och plankarta med avseende på text och bestämmelser.
Genomförda ändringar bedöms inte ge anledning till behov av ny utställning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet återremitterade ärendet 2012-03-01, § 12,
för dialog med Trafikverket om det ekonomiska ansvaret för den tunnel för gångoch cykelväg som enligt planförslaget ska anläggas norr om bussterminalen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket. Verket har skriftligen godkänt
ett tillägg till genomförandebeskrivningen med följande förtydligande:
”Trafikverket utför och bekostar utbyggnad av erforderliga anläggningar och
åtgärder inom trafikområde järnväg Tj.”
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2012-03-29, § 29, följande beslut:
Utlåtande, daterat 2012-03-06, godkänns. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad 2012-03-06, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 66, kommunfullmäktige fatta följande
förslag: Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad
2012-03-06, antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 66.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 29
Justerandes sign
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Förvaltningens förslagsskrivelse, upprättad 2012-03-19.
Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl., daterad 2012-03-06 (innehållande rev.
utlåtande, rev. planbeskrivning, behovsbedömning enligt MB och
genomförandebeskrivning, daterade 2012-03-06, samt plankartor med
planbestämmelser resp. behovsbedömning, daterade 2012-02-21.)
Avsiktsförklaring gällande Söderåsbanan, TSU 2009-11-25, § 62.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-01, § 12.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-05-18, § 53.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-11-17, § 105.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-03, § 109.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD), Ulla Wallin (S), Aase Jönsson
(KD) och Christer Laurell (C): Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl.
(stationsområde), daterad 2012-03-06, antas.
Jenny A Wenhammar (MP) och Tove Lorentz (V): q-märkningen ska behållas med
skyddsbestämmelsen att Magasinet inte få rivas och dess karaktär inte förvanskas.
Den nya planen bör även ge ett skydd till kvarnen och frörenseriet. Granen i norra
delen vid parkeringens yttre kant bevaras. Cykelparkeringarna ges gott om
utrymme.
Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Jenny A Wenhammars m fl yrkanden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande och
Jenny A Wenhammars m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad
2012-03-06, antas.

Expediering:
Anslagsbevis och protokollsutdrag
Astrid Burton (arkiv), planassistent, Svalövs kommun
Protokollsutdrag
Vlasta Sabljak, planarkitekt
Samtliga handlingar, inklusive anslagsbevis och kopia av besvärshänvisning
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ
Protokollsutdrag, och besvärshänvisning
Thomas Svensson , Östra Torggatan 10, 268 71 TECKOMATORP
Svalövs Montessori, Box 112, 268 22 SVALÖV
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Dnr 529-2009

Centrum för kunskap, kultur och fritid – Välfärdsberedningens
redovisning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21, § 92, att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att genomföra dialog med kommunmedborgarna om idén att skapa ett
center för kunskap, kultur och fritid i Svalövs tätort.
Välfärdsberedningen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med frågan.
Arbetsgruppen har genomfört dialogmöten för allmänheten, återkopplingsmöte
m.m.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30 redovisade
välfärdsberedningen sitt arbete.
Välfärdsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2012-04-02 och
beslutade då att godkänna slutrapporten och att överlämna den till uppdragsgivaren
som är kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslog i skrivelse daterad 2012-04-04
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Välfärdsberedningens rapport noteras. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen
för beaktande i den fortsatta planeringen.
Det noteras att kommunstyrelsen 2012-04-10, § 71, bl.a. gav välfärdsutskottet i
uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren utarbeta ett förslag till byggnation av
matsal och idrottshall i Svalövs tätort. Utskottet fick också i uppdrag att utarbeta
förslag till lösningar för olika inomhusverksamheter i Röstånga. En lägesrapport av
uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast 2012-09-30. I uppdraget ska även
beaktas möjligheten med ett tillagningskök.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-12, § 71, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Välfärdsberedningens rapport noteras. Rapporten överlämnas till
kommunstyrelsen för beaktande i den fortsatta planeringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 70.
Förslagsskrivelse från kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2012-04-04.
Minnesanteckningar från välfärdsberedningens sammanträde 2012-04-02
Slutrapport från välfärdsberedningen, daterad april 2012.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 3
Kommunfullmäktige protokoll 2010-06-21, § 92
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Yrkanden
Leif Hägg (M) och Birgitta Jönsson (S): Välfärdsberedningens rapport noteras.
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande i den fortsatta
planeringen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Välfärdsberedningens rapport noteras.

•

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande i den fortsatta
planeringen.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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Dnr 377-2010

Attraktiv boendekommun – Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens redovisning m m
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen hade tidigare utrett ärendet och bl a
konstaterat att en omarbetning av kommunens näringslivspolitiska strategi är
nödvändig.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-20, § 116, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att kartlägga vilka faktorer som är
väsentliga för att utveckla Svalövs kommun som en attraktiv boendekommun.
Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt på förslag från tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, kommunstyrelsen att revidera kommunens
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan och
förutsättning för lokalt företagande.
Beredningen har arbetat med frågan och redovisat sina slutsatser i en rapport,
daterad 2011-12-06. Rapporten redovisades vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-02-27. Kommunfullmäktige beslutade då att notera informationen.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 73, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Beredningens slutrapport av uppdraget attraktiv boendekommun, daterad
2011-12-06, noteras. 2) Kommunfullmäktige ger tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att; Med utgångspunkt från aktuella
tillväxtprogram ta fram ett underlag för att revidera och utveckla dessa. Slutrapport
senast i februari 2013. Beredningen ska på lämpligt sätt samråda med ordförande i
kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott om upplägg och
genomförande av uppdraget. 3) Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att; Utarbeta en strategi för aktiv marknadsföring av Svalövs kommun som
en attraktiv boendekommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 73.
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg, daterad 2012-03-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-27, § 27
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 116.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 128.
Skrivelse från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, daterad 2011-05-18
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2011-05-09
Yrkanden
Ann Pettersson (M) och Jenny A Wenhammar (MP): 1) Beredningens slutrapport
av uppdraget attraktiv boendekommun, daterad 2011-12-06, noteras. 2)
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige ger tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att;
Med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram ta fram ett underlag för att revidera
och utveckla dessa. Slutrapport senast i februari 2013. Beredningen ska på lämpligt
sätt samråda med ordförande i kommunstyrelsens tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott om upplägg och genomförande av uppdraget. 3)
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att; Utarbeta en strategi för
aktiv marknadsföring av Svalövs kommun som en attraktiv boendekommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ann Petterssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Beredningens slutrapport av uppdraget attraktiv boendekommun, daterad
2011-12-06, noteras.

•

Kommunfullmäktige ger tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
uppdrag att;
Med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram ta fram ett underlag för att
revidera och utveckla dessa. Slutrapport senast i februari 2013. Beredningen
ska på lämpligt sätt samråda med ordförande i kommunstyrelsens tillväxtoch samhällsbyggnadsutskott om upplägg och genomförande av uppdraget.

•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att; Utarbeta en
strategi för aktiv marknadsföring av Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun.

Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen (uppdrag)
Kommunstyrelsen (uppdrag)
Kommunförvaltningen (FKLT, TSA, TAM)
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Dnr 1031-2011

Motion, Bredbandsstrategi för Svalövs kommun
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat en motion som gäller
bredbandsstrategi för Svalövs kommun.
I motionen föreslås att Svalövs kommun snarast tar fram en ny bredbandsstrategi
med syftet att förbättra bredbandskapaciteten i kommunen. Kommunfullmäktige
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för handläggning 2011-11-21, § 179.
Motionen har av kommunstyrelsens ordförande remitterats till kommunstyrelsen
för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-12, § 47, att uppdra åt kommunförvaltningen
att ta fram ett beslutsunderlag som belyser behovet av att utarbeta en
bredbandsstrategi för Svalövs kommun som organisation alternativt för Svalövs
kommun som geografisk yta, samt belysa kostnaderna för dessa inriktningar.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-03-12, § 47, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande och fattat
beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 43, att bordlägga motionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-26, § 43.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-12, § 47.
Svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterat
2012-02-24
Remittering av motionen, daterad 2011-11-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21, § 179
Lennart Petterssons och Christer Laurells motion, daterad 2011-10-31.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ärendet bordlägges.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG)
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Dnr 61-2012

Motion, Ekologisk mat på Svalöfs gymnasium
Sammanfattning
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion som rör ekologisk mat på Svalöfs
gymnasium.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att undersöka möjligheten
att servera ekologisk lunchrätt som alternativ fr.o.m. höstterminen 2012 på Svalöfs
gymnasium.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för
handläggning 201201-30, § 16.
Motionen remitterades av kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsens
gymnasieutskott 2012-02-08
Gymnasieutskottet fattade 2012-03-21, § 13, följande beslut: Svalöfs gymnasiums
ledning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att servera ekologisk lunchrätt
som alternativ fr.o.m. höstterminen 2012. Gymnasieutskottet ställer sig bakom
föreliggande yttrande.
Gymnasieutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och
fattade beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-10, § 74, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 74
Gymnasieutskottets protokoll 2012-03-21, § 13
Förslag till beslut från gymnasieutskottets ordförande, daterat 2012-02-13
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till gymnasieutskottet,
daterad 2012-02-08
Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-01-30, § 16
Motion från Aase Jönson (KD), daterad 2012-01-16
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ärendet bordlägges.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (LAHN, TSA, AEKL, CWN, BRG)
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Dnr 311-2012

Interpellation, Skolmaten i Svalövs kommun
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har ställt en interpellation till välfärdsutskottets ordförande
Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör servering av kött från djur från andra länder i skolmatsalarna i
Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 44, att bordlägga interpellationen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-26, § 44
Interpellationssvar från Birgitta Jönsson, ordförande i välfärdsutskottet, daterat
2012-03-25
Christer Laurells interpellation, daterad 2012-03-12.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Jenny A
Wenhammar (MP).
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