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Närvarande:
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)
Claes Malmberg (M), tjg ers för Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C)
Gunnar Bengtsson (S)
Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för 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)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Anders Nilsson (SD), tjg ers för Karolina Henriksson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:

Icke tjänstgörande ersättare:
Stefan Andersson (S)
Bedrija Halilovic (S)
Bengt Jönsson (S)
Anette Hallberg (S)
Leif Johansson (S)
Sara Billquist-Selberg (FP)
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Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.
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§2

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.
Frågor ställdes om Svalöfs gymnasium.
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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
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S),
daterad 2011-01-31
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20, § 144
Interpellation från Rolf Svensson (C), daterad 2010-12-06.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S) och Rolf Svensson (C).
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Dnr 24-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Rigmor Rosdahl (M) har i skrivelse daterad den 9 januari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Eva Sjöholm (V) har i skrivelse daterad den 25 januari 2011 avsagt sig uppdraget
som ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen.
Paul Miller (MP) har i skrivelse daterad den 26 januari 2011 avsagt sig uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen.
Kommunfullmäktige ska, bland de personer som utsetts till representanter från
kommunens utskott och beredningar, välja ordförande och vice ordförande till
Rådet för funktionshindrade och pensionärer samt till Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete.
Följande personer är utsedda till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete:
Ledamöter:
Anneli Persson (S) (MVU)
Agnetha Persson (C) (VFU)
Olof Röstin (M) (TSU)
Marcus Zadenius (FP) (VFB)
Ida Andersson (C) (TSB)

Ersättare:
Johanna Hedin (C) (MVU)
Bengt Jönsson (S) (VFU)
Lennart Pettersson (C) (TSU)
Malin Olsson (C) (VFB)
Ann Pettersson (M) (TSB)

Följande personer är utsedda till Rådet för funktionshindrade och pensionärer:
Ledamöter:
Johanna Hedin (C) (MVU)
Birgitta Jönsson (S) (VFU)
Charlotte Wachtmeister (M) (TSU)
Claes Hallberg (S) (VFB)
Lars-Göran Svensson (C) (TSB)

Ersättare:
Thomas Löfgren (M) (MVU)
Johanna Hedin (C) (VFU)
Christer Laurell (C) (TSU)
Eva Olofsson (C) (VFB)
Gösta Nilsson (FP) (TSB)

Det noteras att valet i Välfärdsutskottet avses göras om, då Johanna Hedin (C) kom
att väljas som representant för Välfärdsutskottet, samtidigt som hon representerar
Myndighetsutskottet Välfärd som ledamot.
Då den valda revisorn Anita Callander Janssons (FP) make Curt Jansson (FP) valts
till ersättare i Bygg-, trafik- och räddningsnämnden samt till överförmyndare, får
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beslut fattas om undantag för revision av nämnden och överförmyndaren för Anita
Callander Jansson.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rigmor Rosdahl (M), daterad 2011-01-09
Avsägelse från Eva Sjöholm (V), daterad 2011-01-25
Avsägelse från Paul Miller (MP), daterad 2011-01-26
Kommunfullmäktiges beslut
 Avsägelserna från Rigmor Rosdahl (M), Eva Sjöholm (V) och Paul Miller
(MP) godkännes.
 Valet av ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Rigmor
Rosdahl (M) bordläggs.
 Valet av ersättare för insynsplats i Välfärdsberedningen efter Eva Sjöholm
(V) bordläggs.
 Till ersättare i Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Paul Miller
(MP) väljes Nuno Antunes (MP).
 Valet av ledamot (S/M/FP) i Valnämnden bordläggs.
 Valet av ersättare (S/M/FP) i Valnämnden bordläggs.
 Till nämndeman utses Anders Nilsson (SD).
 Till ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljes
Marcus Zadenius (FP).
 Till vice ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
väljes Agnetha Persson (C).
 Till ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljes Claes
Hallberg (S).
 Till vice ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljes
Johanna Hedin (C).
 Till revisor i AB SvalövsBostäder väljes Marco Smedberg (M).
 Till ersättare för revisorer i AB SvalövsBostäder väljes Anders Åström (S)
och Lennart Andersson (S).
 Till revisor i AB SvalövsLokaler väljes Marco Smedberg (M).
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 Till ersättare för revisorer i AB SvalövsLokaler väljes Anders Åström (S)
och Lennart Andersson (S).
 Till revisor i Finsam Landskrona – Svalöv väljes Anita Callander Jansson
(FP).
 Revisor Anita Callander Jansson (FP) undantas för revision av Bygg-,
trafik- och räddningsnämnden och Överförmyndaren.
 Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län för
att hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Paul Miller (MP).

Expediering:
Samtliga berörda
AB SvalövsBostäder/-Lokaler
Tingsrätten
Finsam Landskrona-Svalöv
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 241-2009

Upplösning av Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen informerades 2009-08-17, § 100, angående Kävlinge kommuns
beslut att säga upp medlemskapet i Landskrona Kävlinge Svalövs
Gymnasieförbund med utträde per 2012-06-30. Under hösten 2009 och våren 2010
har det genomförts ett antal möten mellan företrädare för de berörda kommunerna.
En utredning avseende likvidationsanalys är beställd och genomförd av Ernst &
Young.
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-12, § 79, följande beslut: Föreliggande förslag
till inriktningsbeslut gällande Gymnasieförbundets upplösning antas.
Kommunförvaltningen uppdras att i samråd med berörda tjänstemän i Landskrona
och Kävlinge kommuner, omgående påbörja framtagandet av ett förslag till
upplösning av Gymnasieförbundet samt framtida samverkan kring
gymnasieutbildning, i enlighet med föreliggande förslag till inriktningsbeslut och
med beaktande av Ernst & Youngs rapport, ”Likvidationsanalys”, daterad den 22
januari 2010.
Nu föreligger förslag till upplösningsavtal m m i enlighet med tjänsteskrivelse från
kommunförvaltningen, daterad 2010-12-21. Förslaget innebär en upplösning av
förbundet per 2011-06-30, och att kommunen tar över verksamheten. Av
tjänsteskrivelsen framgår bl a följande.
Respektive kommun övertar huvudmannaskapet för skolan i den egna kommunen
inklusive all personal anställd på skolan och ingångna avtal. Landskrona stad
erbjuder kanslipersonalen anställning. Två personer har accepterat särskild
ålderspension. Parterna åtar sig för att verka för fortsatt fritt sök i Skåne.
Tillgångar, skulder, ekonomiskt resultat och pensionskostnader delas upp enligt
förbundsordningen. Svalövs del är 17,9 %. Pensionsuppgörelsen medför att
kommunerna tar hela kostnaden för framtida pensioner nu och inte löpande under
utbetalningstiden. Totalt för förbundet uppgår skulden till drygt 50 mnkr inklusive
löneskatt varav Svalövs andel är cirka 9,4 mnkr. Pensionsuppgörelsen kan dock
innebära framtida kostnader under vissa förutsättningar. Detta gäller s.k.
indexerings och kompletteringspremier. Gymnasieförbundets ekonomiska resultat
enligt årsredovisning 2010 kommer att fördelas till de tre kommunerna enligt
förbundsordningens fördelningsprinciper. En redovisning kommer därefter att
upprättas för första halvåret 2011 per 30 juni 2011 enligt samma omfattande
modell som en årsredovisning. Kostnader och intäkter kommer att periodiseras.
Tillgångar och skulder kommer att värderas enligt normala rutiner. Ett resultat
kommer då att uppstå för de olika skolorna, vilket man kommer att få ta med sig till
sin hemkommun Tillgångar och skulder värderas till bokfört värde. Vissa tillgångar
kommer dock istället att värderas av utomstående värderare.
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Antalet gymnasieelever minskar de kommande åren. Det har startat många
fristående gymnasieskolor och konkurrensen är hård både med kommunala och
fristående skolor. Idag har Svalöfs gymnasium många sökande. Med en kommunal
gymnasieskola i Svalövs kommun måste samverkan mellan alla skolformer öka,
lokalutnyttjande, kvalitetsarbete o s v. Ett skoljordbruk har varierande inkomster.
En spännande utveckling för Svalöfs gymnasium vore att skolan är förstahandsval
för fler ungdomar i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-17, § 4, att uppdra åt kommunförvaltningen
att förbereda och verkställa verksamhetsövergång under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut. Kommunförvaltningen uppdrogs också att ta fram
förslag till förvaltningsorganisation där Svalöfs gymnasium ingår, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. Kommunförvaltningen uppdrogs
slutligen utreda förutsättningarna för förvaltningen av de till Svalöfs gymnasium
anknutna stiftelserna efter huvudmannaskapsförändringen, prel. 2011-07-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 4, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Föreliggande förslag till upplösningsavtal godkännes under förutsättning att
motsvarande beslut fattas av Landskrona stad och Kävlinge kommun. Avtal om
upplösning av pensionsförpliktelser i Landskrona-Kävlinge-Svalövs
gymnasieförbund godkännes enligt bilaga 1) till avtalet. Avtal om överlåtelse av
tjänstepensionsförsäkring mellan Landskrona stad och Landskrona Svalövs
Kävlinge Gymnasieförbund enligt bilaga 1A och bilaga 1B noteras. Tillgångar och
skulder per den 30 juni 2011 fördelas enligt bilaga 2) till avtalet. Värderingsintyg
avseende Frans Möller/Hotell Öresund samt lantbruksmaskiner på Svalöfs
gymnasium enligt bilaga 2A och bilaga 2B noteras. Preliminära ekonomiska
konsekvenser av upplösningsavtalet regleras i bokslut 2010. Svalövs kommun
övertar huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium från den 1 juli 2011,
innefattande berörd personal och ingångna avtal. Kommunstyrelsen uppdras att ta
fram förslag till politisk styrning av Svalöfs gymnasium.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 4
Komplettering till skrivelsen Upplösning av Landskrona Kävlinge Svalövs
gymnasieförbud, daterad 2011-01-14
Reviderade förslag till bilagor till avvecklingsavtalet
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-12-21
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-06, § 174
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-11-22, § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 79
Likvidationsanalys Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund, 2010-01-22
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 100
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn
Ekelund (FP) och Rolf Jonsson (MP): Föreliggande förslag till upplösningsavtal
godkännes under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Landskrona stad
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och Kävlinge kommun. Avtal om upplösning av pensionsförpliktelser i
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund godkännes enligt bilaga 1) till
avtalet. Avtal om överlåtelse av tjänstepensionsförsäkring mellan Landskrona stad
och Landskrona Svalövs Kävlinge Gymnasieförbund enligt bilaga 1A och bilaga
1B noteras. Tillgångar och skulder per den 30 juni 2011 fördelas enligt bilaga 2) till
avtalet. Värderingsintyg avseende Frans Möller/Hotell Öresund samt
lantbruksmaskiner på Svalöfs gymnasium enligt bilaga 2A och bilaga 2B noteras.
Preliminära ekonomiska konsekvenser av upplösningsavtalet regleras i bokslut
2010. Svalövs kommun övertar huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium från
den 1 juli 2011, innefattande berörd personal och ingångna avtal.
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till politisk styrning av Svalöfs
gymnasium.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Föreliggande förslag till upplösningsavtal godkännes under förutsättning att
motsvarande beslut fattas av Landskrona stad och Kävlinge kommun.
 Avtal om upplösning av pensionsförpliktelser i Landskrona-KävlingeSvalövs gymnasieförbund godkännes enligt bilaga 1) till avtalet.
 Avtal om överlåtelse av tjänstepensionsförsäkring mellan Landskrona stad
och Landskrona Svalövs Kävlinge Gymnasieförbund enligt bilaga 1A och
bilaga 1B noteras.
 Tillgångar och skulder per den 30 juni 2011 fördelas enligt bilaga 2) till
avtalet.
 Värderingsintyg avseende Frans Möller/Hotell Öresund samt
lantbruksmaskiner på Svalöfs gymnasium enligt bilaga 2A och bilaga 2B
noteras.
 Preliminära ekonomiska konsekvenser av upplösningsavtalet regleras i
bokslut 2010.
 Svalövs kommun övertar huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium från
den 1 juli 2011, innefattande berörd personal och ingångna avtal.
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Dnr 941-2009

Ersättning förlorad arbetsinkomst för förtroendevald med
särskilda arbetsförhållanden
Sammanfattning
Frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevald som tvingas
avstå ett helt arbetspass för att kunna delta på sammanträde har aktualiserats.
Exempel på yrken där detta kan vara aktuellt är tågpersonal eller personer som
arbetar på båtar, där det ibland inte föreligger möjlighet att avbryta ett pass för att
delta på ett sammanträde. Det kan även gälla personer som arbetar på annan ort
eller av annan anledning inte har möjlighet att påverka förläggningen av sin
arbetstid.
Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för sitt uppdrag
(4 kap 12 § KL). Vad som anses som skälig ersättning bestäms utifrån lokala
förutsättningar, men en utgångspunkt är att ingen på grund av ekonomiska skäl ska
vara förhindrad att ta politiska uppdrag.
Vanligtvis får en förtroendevald ersättning för förlorad arbetsinkomst från det att
personen lämnar arbetet till dess att förtroendevald återgår till arbete eller att
normal arbetstid, om denna ligger i anslutning till sammanträdet, tar slut. För
förtroendevald som tvingas avstå från ett helt arbetspass kan ersättning för förlorad
arbetsinkomst alltså bli aktuell även för tid då förtroendevald vare sig reser till eller
deltar på sammanträde.
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 1991:144 gett förslag på hur
kommuner kan utforma sina bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. I
dessa finns förslag på en paragraf som behandlar särskilda arbetsförhållanden.
Svalövs kommun har inte tagit in denna i kommunens bestämmelser, men den
torde ändå kunna verka som vägledning när frågan tolkas:
6 § ”Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt
när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.”
Om en förtroendevald för att kunna delta i ett sammanträde tvingas avstå från ett
helt arbetspass kan det tolkas som en nödvändig ledighet för att förtroendevald ska
kunna fullgöra sitt uppdrag. Skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst skulle
kunna utgå för maximalt 8 timmar per dygn vid sådana tillfällen, såvida det inte
förekommer särskilda skäl för ytterligare ersättning. För att ersättning ska kunna
utgå ska förtroendevald vid varje enskilt tillfälle styrka att han/hon tvingas avstå
från ett helt arbetspass genom ett intyg från arbetsgivare.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2010-12-20, § 59, kommunstyrelsen att
fatta följande beslut: Förtroendevald som på grund av särskilda arbetsförhållanden
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tvingas avstå ett helt arbetspass ersätts för förlorad arbetsinkomst för maximalt 8
timmar per dygn, såvida det inte förekommer särskilda skäl för ytterligare
ersättning.
Kommunstyrelsen beslutade att kommunförvaltningen uppdras att under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föra in förändringen i gällande
regelverk.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 7, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förtroendevald som på grund av särskilda arbetsförhållanden tvingas avstå
ett helt arbetspass ersätts för förlorad arbetsinkomst för maximalt 8 timmar per
dygn, såvida det inte förekommer särskilda skäl för ytterligare ersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 7
Ekonomi- och personalutskottets beslut 2010-12-20, § 59
SKL:s cirkulär 1991:144
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP): Förtroendevald som på grund av särskilda
arbetsförhållanden tvingas avstå ett helt arbetspass ersätts för förlorad
arbetsinkomst för maximalt 8 timmar per dygn, såvida det inte förekommer
särskilda skäl för ytterligare ersättning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Förtroendevald som på grund av särskilda arbetsförhållanden tvingas avstå
ett helt arbetspass ersätts för förlorad arbetsinkomst för maximalt 8 timmar
per dygn, såvida det inte förekommer särskilda skäl för ytterligare
ersättning.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, MAP, MAPA, KALN, PAEK, CEN)
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Dnr 749-2010

Ansökan om fortsatt bidrag för sanering av BT Kemi
Efterbehandling, södra området
Sammanfattning
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har i uppdrag att ansvara för och
genomföra efterbehandling av det gamla BT Kemi-området i Teckomatorp.
Svalövs kommun har tidigare tagit ansvar för och genomfört åtgärder för det norra
BT Kemi-området. Cirka 80 000 ton förorenade massor grävdes ur och skickades
till Tyskland för termisk behandling under 2008-2009. Efter saneringen invigdes
rekreationsområdet Vallarna på det norra området i december 2009.
I samband med åtgärderna på det norra området har undersökningar och
utredningar gjorts, som har visat att det södra området är mycket mer förorenat än
vad som tidigare har kunnat förutses. Därför har en separat utredning genomförts
för det södra området som lett fram till denna ansökan om bidrag enligt Förordning
(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant
avhjälpande.
Efter samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har det beslutats, att arbetet
på det södra området ska delas upp i tre etapper enligt följande:
1.
Inlösen av fastigheter, rivning av byggnader, ytterligare provtagning och
fördjupad utredning främst avseende risker för påverkan på Braån
2.
Framtagning av förfrågningsunderlag för efterbehandlingen, anbudsinfordran och utvärdering av anbud
3.

Genomförande av efterbehandling och återställning av området

Ansökan omfattar ett bidrag på 36 miljoner för full kostnadstäckning av Etapp 1,
som sträcker sig över perioden januari 2011 till augusti 2013.
Mot bakgrund av att dialogen med Naturvårdsverket och länsstyrelsen kring
ansökan är ännu inte var avslutad, återremitterade kommunstyrelsen ärendet 201012-06, § 181, för ev. kompletteringar av ansökan.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 9, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Föreliggande ansökan om bidrag för inlösen av fastigheter, rivning av
byggnader, ytterligare provtagning och fördjupad utredning främst avs. risker för
påverkan på Braån godkännes och överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne län.
Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad
gäller etapp 1, södra området, under förutsättning att finansiering sker enligt
föreliggande ansökan.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 9
Reviderad ansökan, daterad 2011-01-13
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-06, § 181
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2010-12-01, § 31
Tjänsteskrivelse från projektledare Åsa Andersson, daterad 2010-11-24, med bilagd
ansökan i prel. version.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Emil Fennstam (SD), Christer Laurell (C), Jenny A
Wenhammar (MP) och Torbjörn Ekelund (FP): Föreliggande ansökan om bidrag
för inlösen av fastigheter, rivning av byggnader, ytterligare provtagning och
fördjupad utredning främst avs. risker för påverkan på Braån godkännes och
överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne län. Svalövs kommun åtar sig
huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad gäller etapp 1, södra området, under
förutsättning att finansiering sker enligt föreliggande ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Föreliggande ansökan om bidrag för inlösen av fastigheter, rivning av
byggnader, ytterligare provtagning och fördjupad utredning främst avs.
risker för påverkan på Braån godkännes och överlämnas till Länsstyrelsen i
Skåne län.
 Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad
gäller etapp 1, södra området, under förutsättning att finansiering sker enligt
föreliggande ansökan.

Expediering:
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen (ARH, ASAN, KAJN)
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Dnr 427-2008

Förslag till beslut för samverkan avseende gemensam
avfallshantering inom Skåne Nordväst
Sammanfattning
Hösten 2008 beslutade de sex kommuner som äger Nordvästra Skånes
Renhållnings AB, nedan benämnt NSR, att försöka utöka samarbetsformerna med
de nordvästskånska kommunerna avseende avfallstjänster.
Beslutet innebar att man godkände att kommunerna skulle bilda ett gemensamt
upphandlingskonsortium med övriga delägarkommuner i NSR samt om möjligt
även alla kommuner i Skåne Nordväst för en upphandling av kvalitetsbestämda
avfallstjänster för insamling, behandling, administration, information samt
rådgivning. Dessutom godkändes att insamlingssystem för avfall skulle kunna
samordnas med övriga kommuner i upphandlingskonsortiet samt att man göra en
översyn av systemen för taxe- och prissättning så att dessa bidrar till att skapa
incitament för förbättrad källsortering.
Inom ramen för samarbetet i Skåne Nordväst beslutade Landskrona och Svalövs
kommun, ägare till Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR), att delta i arbetet
med att ta fram ett förslag på hur ett samarbete kring avfallshantering mellan de
Nordvästskånska kommunerna skulle kunna se ut. Perstorp, Klippan och
Örkelljungas kommun, ägare till Norra Åsbo renhållnings AB (Nårab) valde att stå
utan för arbetet men sa sig kunna vara intresserade av ett samarbete när ett konkret
förslag var framtaget.
Projektgruppen tillsattes våren 2009 med målsättningen att föreslå hur man skulle
kunna upphandla ett klimatsmart, modernt och flexibelt system för regionens
avfallshantering i syfte att säkra kvalitet, ny kunskap och ekonomisk rationalitet för
regionens medborgare och näringsliv med fokus på vår miljö.
Projektet, som fått arbetsnamnet Sopkoll, har satt som övergripande mål att
utveckla en avfallshantering som värnar den globala miljön, det regionala
näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och
miljöanpassad.
Med utgångspunkt från ovanstående har gruppen dragit vissa slutsatser. Den
främsta och viktigaste är att samhället framöver måste bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och avfallsmängder genom att i första hand förebygga avfall
men också åstadkomma en effektiv behandling av det avfall man inte lyckas
förhindra uppkomsten av.
Lagstiftning som berör avfallsområdet har förändrats ganska drastiskt under
projektets gång.
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Man kan konstatera utifrån andra kommuners många olika sätt att organisera sin
avfallshantering att det inte är organisationsformen som är den avgörande faktorn
för en effektiv avfallshantering, det är innehåll och målsättning för verksamheten
som är betydelsefullt.
Med utgångspunkt från ovanstående föreslår projektgruppen därför att man beslutar
om att samverka mellan de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst med uppdraget;
-att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål
för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att
nå målen.
-att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som
bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster
samt en sund konkurrens.
- att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent
av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall.
-att renhållningsbolagen får en roll att via sin verksamhet främja regional tillväxt
och utveckling för näringsliv.
Information i ärendet lämnades till kommunstyrelsen 2010-10-11, § 149.
Information har också lämnats vid ett flertal tillfällen till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 10, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: I skrivelsen redovisat förslag till samverkansbeslut samt handlingsplan för
samverkan mellan kommunerna ingående i Skåne Nordväst samt Perstorps
kommun och de tre nordvästskånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab
godkännes i tillämpliga delar för Svalövs kommun. Svalövs kommun ställer sig
bakom principen att kostnaderna för ovanstående fördelas mellan kommunerna
enligt befolkningsandel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 10
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse och kommunchef
Åsa Ratcovich, daterad 2010-12-20.
Kommunstyrelsens beslut 2009-01-12, § 7
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Rolf Jonsson (MP): I skrivelsen redovisat förslag till
samverkansbeslut samt handlingsplan för samverkan mellan kommunerna ingående
i Skåne Nordväst samt Perstorps kommun och de tre nordvästskånska
avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab godkännes i tillämpliga delar för Svalövs
kommun. Svalövs kommun ställer sig bakom principen att kostnaderna för
ovanstående fördelas mellan kommunerna enligt befolkningsandel.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 I skrivelsen redovisat förslag till samverkansbeslut samt handlingsplan för
samverkan mellan kommunerna ingående i Skåne Nordväst samt Perstorps
kommun och de tre nordvästskånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab
godkännes i tillämpliga delar för Svalövs kommun.
 Svalövs kommun ställer sig bakom principen att kostnaderna för
ovanstående fördelas mellan kommunerna enligt befolkningsandel.

Expediering:
Samtliga kommuner i Skåne Nordväst
Perstorps kommun
Skåne Nordväst
Landskrona Svalöv Renhållnings AB
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Dnr 902-2010, 404-2008

Detaljplan för Röstånga 3:91, 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl,
Billingevägen, Röstånga samhälle
Sammanfattning
Kommunstyrelsens Plan- och strategiutskott i Svalövs kommun beslutade 26
november 2008 att ta fram reviderad detaljplan för rubricerat område. Del av
Billingevägen och Skolgatan ingår i området. Planområdet begränsas i söder av
Röstånga kyrka, i öster av riksväg 13, i norr av Björkhällsgatan och i väster av
Midgårdsskolan. Syftet med planförslaget är att möjliggöra kvartersmarkens
användande, förutom till boende, även till skola (förskola), handel alternativt
kontor samt att upphäva gällande fastighetsplan.
En översyn av detaljplanen för bl a fastigheten Röstånga 3:92 i Röstånga samhälle
har pågått sedan slutet på 2008. Bakgrunden till att arbetet startade var bl a att
detaljplanen anger ett annat ändamål med området, än den faktiska verksamhet som
sedan lång tid bedrivits i en av byggnaderna (Björkhälls förskola).
Allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett
programsamråd maj-juni 2009 och ett plansamråd april-maj 2010.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för utställning.
Syftet med planförslaget är bl.a. att möjliggöra kvartersmarkens användande
förutom till boende även till skola (förskola), handel alternativt kontor.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2010-09-22, § 88, följande beslut:
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för
Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, för utställning.
Utskottet föreslog därefter 2010-12-08, § 116, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Detaljplan för Röstånga 3:91, 3:92, del av
Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 11, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Detaljplan för Röstånga 3:91, 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen
antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 11
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-12-08, § 116.
Förvaltningens förslagsskrivelse, 2010-11-22.
Planbeskrivning, 2010-12-08.
Avvägning enligt miljöbalken, 2010-09-22.
Genomförandebeskrivning, 2010-12-08.
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, 2010-12-08.
Grundkarta redovisas på plankarta, 2008-01-07.
Justerandes sign
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Särskilt utlåtande, 2010-12-08.
Riskanalys avseende olyckor med farligt gods, 2010-03-24.
Förslag till detaljplan, daterad 2010-09-10, innehållande förslagsskrivelse till
utskottet, planbeskrivning, avvägning enligt miljöbalken,
genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta,
fastighetsägarförteckning, samrådsredogörelse.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-09-22, § 88.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-04-28, § 37.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-11-25, § 59.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-08-05, § 9.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2009-04-29, § 37.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-11-26, § 141.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Hjördis Nilsson (FP): Detaljplan för Röstånga
3:91, 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Detaljplan för Röstånga 3:91, 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen
antas.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, BLL, VSK, MALN, ASB)
Länsstyrelsen i Skåne län
Lantmäteriet
Till de som yttrat sig, enligt särskild lista
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Dnr 952-2010

Sammanfattning av tillsyn i fristående förskolor 2010
Sammanfattning
Riksdagen fattade den 29 april 2009 beslut om nya regler gällande
barnomsorgspeng fr.o.m. 2009-07-01. Enl. reglerna har resp. kommun
tillsynsansvar över alla former av enskild förskoleverksamhet och fritidshem som
har godkänts av kommunen.
Kommunförvaltningen har under november och december 2010 besökt samtliga
fem fristående förskolor. Den sammanfattande bedömningen är att förskolorna
erbjuder god kvalitet.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 11, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 12
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-12-20
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) samt Ulla Wallin (S):
Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG)
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Dnr 840-2010

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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Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 155, om minoritetsåterremiss.
Kommunstyrelsen fick 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.
Nu föreligger skrivelse som svar på återremissen från kommunstyrelsens
ordförande, daterad 2011-01-14. Kommunstyrelsen fattade 2011-01-17, § 15,
följande beslut: Ledningen och/eller styrelsen för Föreningen Svalöfs
lantmannaskolas målsmansförening inbjuds till träff med kommunledningen.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett juridiskt underlag som belyser vem som
äger rättigheterna att förvalta och dela ut medel av stipendier och fonder knutna till
Svalöfs gymnasium. Föreliggande skrivelse och fattade beslut i kommunstyrelsen
överlämnas till kommunfullmäktige som kommunstyrelsens svar på
minoritetsåterremissen. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag i
övrigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 15
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-01-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20, § 155
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
Skrivelse från Målsmansföreningen till undervisande personal vid Svalöfs
gymnasium, daterad 2009-04-15
Skrivelse från undervisande personal vid Svalöfs gymnasium till
Målsmansföreningen, daterad 2009-03-13
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Lennart Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Jenny A
Wenhammar (MP) och Emil Fennstam (SD): Kommunstyrelsen bemyndigas att
fatta beslut om att upphäva Svalövs kommuns krav 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. Redovisningen av svar på och
fattade beslut med anledning av återremissen godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att upphäva Svalövs
kommuns krav 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.
 Redovisningen av svar på och fattade beslut med anledning av återremissen
godkännes.

Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning
Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas målsmän
Kammarkollegiet
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Dnr 467-2010

Motion, Riktlinjer för sociala medier
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Rolf Svensson (C) har skrivit en motion om riktlinjer för
sociala medier.
I motionen konstateras att allt fler kommuner använder sociala medier som ett sätt
att kommunicera med medborgarna. Motionärerna föreslår därför att Svalövs
kommun ska ta fram egna riktlinjer för att arbeta med sociala medier som ett
verktyg i medborgardialogen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21, § 97, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-06-28 motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Nu föreligger ett förslag till yttrande, daterat 2010-12-01, från kommunstyrelsens
ordförande. I svaret hänvisas till av kommunförvaltningen framtagen strategisk
plan för sociala medier. Planen presenterades för kommunstyrelsen 2010-10-11.
Kommunstyrelsen fattade 2011-01-17, § 16, följande beslut: Kommunstyrelsen
antar kommunstyrelsens ordförandes yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 16, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 16
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2010-12-01
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-06-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-21, § 97
Christer Laurells (C) och Rolf Svenssons (C) motion, daterad 2010-06-04.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet
yttrande.
Jenny A Wenhammar (MP) och Christer Laurell (C): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Jenny A Wenhammars m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande.

Expediering:
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 689-2010

Motion, Utveckla kulturens förutsättningar i ett kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har lämnat in en motion om
utveckling av kulturens förutsättningar i kommunen.
I motionen lämnas olika förslag till insatser inom kulturverksamheten. Bl.a.
föreslås att ett kommunalt kulturprogram utarbetas med syftet att utveckla
kommunens kulturliv, för att fler invånare ska kunna få del av olika
kulturverksamheter, antingen i form av eget skapande och/eller i form av
upplevelser.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-27, § 118, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-10-05 motionen till
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens välfärdsutskott för yttrande.
Nu föreligger ett förslag till yttrande, daterat 2010-12-01, från kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens välfärdsutskotts ordförande.
Välfärdsutskottet behandlade ärendet 2010-12-16, § 16, och föreslog bl. a. att en
tillfällig beredning under kommunfullmäktige inrättas och att motionens att-satser
därmed förklaras bifallna (1-3, 5) resp. besvarade (4, 6-7).
Kommunstyrelsen fattade 2011-01-17, § 17, följande beslut: Kommunstyrelsen
antar kommunstyrelsens ordförandes och välfärdsutskottets yttrande som sitt eget.

-

Justerandes sign

Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 17 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig parlamentarisk beredning
bestående av en ledamot och en ersättare från varje parti representerat i
kommunfullmäktige. Ersättaren föreslås tjänstgöra i det fall ordinarie ledamot
meddelar förhinder. Budget och tjänstemannastöd för uppdraget ska definieras.
2) Den tillfälliga beredningen föreslås få följande uppdrag:
Inom 12 månader från det att beredningen är tillsatt komma med förslag
till kulturprogram för Svalövs kommun i syfte att utveckla kommunens kulturliv,
Förslaget utarbetas i nära samarbete med föreningar, studieförbund,
bibliotek, skola, förskola och ska involvera så många kulturutövare som möjligt i
kommunen,
Prioritera kulturinsatser som riktas mot barn och ungdomar,
Kartlägga vilka lokaler som finns i kommunen för scenframträdanden,
konserter, föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm.
Om tid, resurser och möjlighet för beredningen finns, diskutera och
komma med förslag i frågor som rör bevarandefrågor i kommunen.
Prioritera förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet.
Utdragsbestyrkande
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3) Motionens att-satser ett, två, tre och fem bifalles med hänvisning till inkommet
yttrande och fattade beslut, samt att satserna fyra, sex och sju anses besvarade med
hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 17
Välfärdsutskottets protokoll 2010-12-16, § 50
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande och välfärdsutskottets
ordförande, daterat 2010-12-01
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-10-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27, § 118
Hjördis Nilssons (FP) och Torbjörn Ekelunds (FP) motion, daterad 2010-09-08.
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C), Charlotte Wachtmeister (M),
Hjördis Nilsson (FP), Jenny A Wenhammar (MP), Rolf Jonsson (MP) och KarlErik Kruse (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig parlamentarisk beredning
bestående av en ledamot och en ersättare från varje parti representerat i
kommunfullmäktige. Ersättaren föreslås tjänstgöra i det fall ordinarie
ledamot meddelar förhinder. Budget och tjänstemannastöd för uppdraget
ska definieras.
 Den tillfälliga beredningen föreslås få följande uppdrag:
-

-

Inom 12 månader från det att beredningen är tillsatt komma med förslag
till kulturprogram för Svalövs kommun i syfte att utveckla kommunens kulturliv,
Förslaget utarbetas i nära samarbete med föreningar, studieförbund,
bibliotek, skola, förskola och ska involvera så många kulturutövare som möjligt i
kommunen,
Prioritera kulturinsatser som riktas mot barn och ungdomar,
Kartlägga vilka lokaler som finns i kommunen för scenframträdanden,
konserter, föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm.
Om tid, resurser och möjlighet för beredningen finns, diskutera och
komma med förslag i frågor som rör bevarandefrågor i kommunen.
Prioritera förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet.
 Motionens att-satser ett, två, tre och fem bifalles med hänvisning till
inkommet yttrande och fattade beslut, samt att satserna fyra, sex och sju
anses besvarade med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.

Expediering:
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 635-2010

Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) har lämnat en motion om fältsekreterare i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att kommunen ska utreda behovet av en fältsekreterare och dess
uppdrag, samt att kommunen ska avsätta medel till en tjänst.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-30, § 106, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-09-06 motionen till
Myndighetsutskottet välfärd för yttrande.
Nu föreligger ett förslag till yttrande, daterat 2010-11-03, från Myndighetsutskottet
välfärds ordförande.
Av yttrandet framgår följande: Svalövs kommun har idag ingen fältsekreterare i
syfte att arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar i kommunen.
Kommunen har dock nyligen startat en öppenvård, som ska göra en del av de saker
som fältsekreterare vanligtvis gör. De ska, antingen genom bistånd från
socialsekreterare eller genom eget initiativ, s.k. biståndslös behandling, arbeta med
att ge stöd åt ungdomar och dess föräldrar.
Öppenvården kommer så småningom även att arbeta mot skolorna. Redan nu har
socialsekreterarna kontinuerliga möten med skolorna i kommunen i syfte att gå
igenom elever som har problem. Syftet är också att samverka generellt kring
problem som uppmärksammats. Det kan vara droger, kriminalitet etc. De
socialsekreterare som arbetar mot barn i åldrarna 0-12 år har inlett liknande
samverkan med BVC och MVC. Det finns också en väl upparbetad samverkan med
polisen
Målet med ovanstående är att så tidigt som möjligt upptäcka sociala problem.
Kommunförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns behov av en
fältsekreterare, då de behov som finns tillgodoses genom ovanstående.
Myndighetsutskottet välfärd föreslog 2010-12-14, § 213, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelsen fattade 2011-01-17, § 18, följande beslut: Kommunstyrelsen
antar Myndighetsutskottet välfärds ordförandes yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 18, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 18
Myndighetsutskottet välfärds protokoll 2010-12-14, § 213
Förslag till yttrande från myndighetsutskottet välfärds ordförande, daterat 2010-1103
Remittering av motionen från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-09-06
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-08-30 § 106
Agnetha Perssons (C) motion, daterad 2010-08-16.
Yrkanden
Krister Olsson (S) och Hjördis Nilsson (FP): Motionen avslås
Agnetha Persson (C), Ingrid Ekström (SD), Rolf Jonsson (MP), Jenny A
Wenhammar (MP), Emil Fennstam (SD), Patrik Wilhelmsson (KD), Knud
Nörrelökke (V) och Lennart Pettersson (C): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl och Agnetha Perssons m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Krister Olssons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till Krister Olssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Agnetha Perssons m fl yrkande
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för Krister Olssons yrkande och 15 nej-röster för bifall till
Agnetha Perssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Krister
Olssons yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.

Reservation
Christer Laurell (C), Emil Fennstam (SD), Lennart Petterson (C), Ingrid Ekström
(SD), Jenny A Wenhammar (MP), Fredrik Jönsson (C), Marjorie Nilsson (SD),
Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson (SD), Rolf Svensson (C), Knud
Nörrelökke (V), Rolf Jonsson (MP), Patrik Wilhelmsson (KD), Eva Olofsson (C)
och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agnetha
Perssons (C) yrkande.

Justerandes sign
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Motionärerna

Ajournering 20.35 – 20.50
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Dnr 411-2010

Motion, Utredning angående kostnader för barnomsorg för
arbetslösa och föräldralediga
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Karin Wigrup (C) har skrivit en motion om barnomsorg
för arbetslösa och föräldralediga.
I motionen förslås att en tidigare utredning kring barnomsorgskostnader för
arbetslösa och föräldralediga ska kompletteras med information om följande frågor:
1. Är det kostnadsneutralt att utöka antalet barnomsorgstimmar från 15 till 25
timmar för dessa båda grupper?
2. Vad innebär det ekonomiskt för föräldrar och barnen att ha kvar samma nivå
som innan de fick ett syskon eller blev arbetslösa?
3. Hur påverkas maxtaxan om taxan beräknas på föräldrapenningen eller på
arbetslöshetskassan?
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-31, § 76, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-06-07 motionen till
kommunstyrelsens välfärdsutskott för yttrande.
Nu föreligger en skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-08-18, och en
förslagsskrivelse från välfärdsutskottets ordförande, daterad 2010-11-07.
Välfärdsutskottet föreslog 2010-12-16, § 48, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsen fattade 2011-01-17, § 19, följande beslut: Kommunstyrelsen
antar välfärdsutskottets ordförandes yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-17, § 19, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Med hänvisning till förvaltningens yttrande anses motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 19
Välfärdsutskottets protokoll 2010-12-16, § 48
Förslagsskrivelse från ordföranden i välfärdsutskottet, daterad 2010-11-07
Kommunförvaltningens yttrande över motionen, daterat 2010-08-18
Remittering av motion, daterad 2010-06-07
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-05-31 § 76
Christer Laurells och Karin Wigrups motion, daterad 2010-05-17.

Justerandes sign
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Yrkande
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Jenny A Wenhammar (MP): Med
hänvisning till förvaltningens yttrande anses motionen bifallen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Med hänvisning till förvaltningens yttrande anses motionen bifallen.

Expediering:
Motionärerna

Justerandes sign
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Dnr 953-2010

Motion, utveckling av Teckomatorp
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om
utveckling av Teckomatorp.
I motionen lämnas förslag till att starta upp ett projekt för en BO-mässa 2014. Det
föreslås att kommunen tillsammans med Teckomatorpsborna, genom
Medborgardialog, identifierar ett lämpligt område för en BO-mässa. Vidare
föreslås att byggföretag ska ges möjlighet att bygga visningsobjekt för att på så sätt
marknadsföra orten och sätta fokus på det nya Teckomatorp.
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning presenterar motionären Fredrik Jönsson
(M) motionen.
Beslutsunderlag
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurells (C) motion, daterad 2010-12-22
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionärerna

Justerandes sign
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Dnr 36-2011

Motion, Personalbil för bättre miljö
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion om personalbil för bättre miljö.
I motionen lämnas förslag till att införa personalbil som personalförmån för
anställda i Svalövs kommun. På så sätt gynnas såväl arbetsgivare som arbetstagare
samt det hållbara samhället.
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning presenterar motionären Patrik
Wilhelmsson (KD) motionen.
Beslutsunderlag
Patrik Wilhelmssons (KD) motion, daterad 2011-01-14
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionären

Justerandes sign
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Dnr 37-2011

Motion, Parboendegaranti
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat en motion om parboendegaranti.
I motionen lämnas förslag till att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen och
införa en pargaranti, att inventera vilka lägenheter i kommunens särskilda boende
som är och kan göras lämpliga för parboende, samt att i framtida planering för
särskilt boende i kommunen beakta behovet av parboende.
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning presenterar motionären Patrik
Wilhelmsson (KD) motionen.
Beslutsunderlag
Patrik Wilhelmssons (KD) motion, daterad 2011-01-14
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionären

Justerandes sign
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Dnr 45-2011

Motion, Laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid
flerbostadshus och offentliga miljöer
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svensson (C) har lämnat in en motion om att införa
laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid flerbostadshus och offentliga
miljöer.
I motionen lämnas förslag till en förändring av parkeringsnormen och det föreslås
att ett antal laddstolpar skapas vid nyetableringar av parkeringar intill
flerbostadshus och i offentlig miljö.
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning presenterar motionären Rolf Svensson
(C) motionen.
Beslutsunderlag
Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svenssons (C) motion, daterad 2011-01-17
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAPA)
Motionären

Justerandes sign
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Dnr 685-2010

Rapportering av gynnande ej verkställande beslut inom vård- och
omsorg
Sammanfattning
Gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g §§ (LSS)) och ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska rapporteras till
Socialstyrelsen.
Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
Socialstyrelsen har också, 2010-07-05, begärt två redogörelser för tidigare
inrapporterade ej verkställda beslut enligt 28 f § LSS. Förvaltningen har redogjort
för dessa 2010-08-12 respektive 2010-08-27. Beslut om att Socialstyrelsen ska
ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28 a § LSS har ännu inte
inkommit.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll, 2010-12-16
Förslagsskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och nämndsekreterare
Karolina Larsson, daterad 2010-12-09
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
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§ 21

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum sedan förra
fullmäktigemötet skickas som information till ledamöter m.fl.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen, 2010-12-13
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2010-12-06
Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer, 2010-11-09
Kommunfullmäktiges beslut
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Omröstningsbilaga 1), § 14, Fältsekreterare i Svalövs kommun

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

Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Claes Malmberg, tjg ers för Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Marjorie Nilsson, tjg ers för E Rosqvist
Torsten Vigre
Ann Böndergaard
Agnetha Persson
Hjördis Nilsson
Dennis Nilsson
Ann Pettersson
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
Rolf Svensson
Knud Nörrelökke
Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson, tjg ers för P Miller
Patrik Wilhelmsson, tjg ers för A Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Anders Nilsson, tjg ers för K Henriksson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
SUMMA
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S
C
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S
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S
C
V
M
S
MP
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C
S
SD
M
FP

Ja
1
1

Nej

Avstår

Jävig

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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