Kommunfullmäktiges
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Kommunhuset, kl. 18.30 – 20.35

Beslutande

Se sid 2)

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-28

1

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant, §§ 66 - 77

Utses att justera

Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen fredag den 1 juni kl. 09.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Karl-Erik Kruse

Lennart Pettersson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-05-28

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

66 - 87
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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD), tjg ers
Birgitta Jönsson (S), ordf
Leif Hägg (M), ordf
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Stefan Andersson (S), tjg ers för Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
- (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)
Ida Andersson (C), tjg ers för Agnetha Persson (C), §§ 66 - 70
Agnetha Persson (C), §§ 71 - 87
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Björn Nordström (C)
- (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Eklund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Jenny Wenhammar (MP)
Tove Lorentz (V)
Icke tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Anette Hallberg (S)
Leif Johansson (S)
Margareta Stenström (M)
Ida Andersson (C), §§ 71 – 87
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sara Billquist-Selberg (FP)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Justerandes sign
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§ 66

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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§ 67

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.
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§ 68

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 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst.

Sammanträdet återupptogs kl. 18.50

Justerandes sign
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§ 69

Anmälningsärenden
a) Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar:
Minnesanteckningar från beredningen för kommunalt kulturprogram
2012-03-28
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen 2012-05-07
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen 2012-04-02
b) Sammanställning från vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för
första kvartalet 2012 (Dnr 383-2012)
Välfärdsutskottet beslutade 2012-05-03, § 24, att godkänna kvartalsrapport för
första kvartalet 2012 avs. gynnande ej verkställda beslut (ett beslut att
rapportera inom LSS, inget inom äldreomsorgen). Rapporten ska delges
kommunfullmäktige för information.
c) Sammanställning från individ- och familjeomsorg av gynnande ej verkställda
beslut för första kvartalet 2012 (Dnr 410-2012)
Myndighetsutskottet välfärd beslutade 2012-05-08, § 49, att godkänna
kvartalsrapport för första kvartalet 2012 avs. gynnande ej verkställda beslut
(inga beslut att rapportera). Rapporten ska delges kommunfullmäktige för
information.
Kommunfullmäktiges beslut


Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 51, 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), val av
ersättare i välfärdsberedningen efter Simon Röstin (M) som inträtt som ledamot
samt val efter Emil Fennstam (SD) till en rad olika uppdrag.
Anita Callander Jansson avsade sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i
revisionen fr.o.m. 2012-04-30. Det har efter förtydligande framkommit att
avsägelsen ska tolkas så att Callander Jansson avsagt sig även övriga
revisorsuppdrag. Kommunfullmäktige har därmed att förrätta fyllnadsval gällande
revisor i Finsam.
Malin Sandahl (FP) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i
valberedningsnämnden samt ledamot i valnämnden.
Lars Olsson (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som insynsplats i
välfärdsberedningen.
Kommunstyrelsen förrättade 2010-11-01, § 156 g-h, val till myndighetsutskottet
välfärd. Ledamöter i utskottet är Krister Olsson (S), tillika ordförande, Thomas
Löfgren (M) samt Agnetha Persson (C), tillika vice ordförande. Ersättare i utskottet
är Anneli Persson (S), Pernilla Ekelund (FP) och Johanna Hedin (C).
Myndighetsutskottet välfärd upphör per den 31 maj 2012, och ersätts av en
socialnämnd. Kommunfullmäktige förrättar val till nämnder. Fullmäktige ska enligt
socialnämndens reglemente också utse en ordförande och en vice ordförande.
Beslutsunderlag
Lars Olssons (MP) avsägelse, daterad 2012-05-23.
Malin Sandahls (FP) avsägelse, daterad 2012-05-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 51.
Anita Callander Janssons avsägelse, daterad 2012-04-07, samt förtydligande
inkommet 2012-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign



Avsägelserna från Malin Sandahl (FP) och Lars Olsson (MP) godkännes.



Till ersättare i beredningen för kommunalt kulturprogram efter Siv Duvling
(S) utses Ulla Wallin (S).



Valet av ersättare i välfärdsberedningen efter Siv Duvling (S) bordlägges.
Utdragsbestyrkande
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Till ersättare i valnämnden efter Siv Duvling (S) utses Åke Köcher (S).



Till ledamot i valnämnden efter Christin Hagberg (S) utses Anette Hallberg
(S).



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



Till ersättare i AB SvalövsBostäders styrelse efter Emil Fennstam (SD)
utses Teddy Nilsson (SD).



Till ersättare i AB SvalövsLokalers styrelse efter Emil Fennstam (SD) utses
Teddy Nilsson (SD).



Till ledamot i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Emil Fennstam
(SD) utses Teddy Nilsson (SD).



Till ledamot i kommunstyrelsen efter Emil Fennstam (SD) utses Ingrid
Ekström (SD).



Till ersättare i kommunstyrelsen efter Ingrid Ekström (SD), som inträtt som
ordinarie ledamot, utses Christoffer Övén (SD).



Till ersättare i krisledningsnämnden efter Emil Fennstam (SD) utses Stig
Olsson (SD).



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



Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Emil
Fennstam (SD) utses Teddy Nilsson (SD).



Till revisor i Finsam efter Anita Callander Jansson (FP) som avsagt sig
uppdraget fr.o.m. 2012-04-30 utses Harriet Johansen (M) fr.o.m. 2012-0501.



Valet av ersättare i valberedningsnämnden efter Malin Sandahl (FP)
bordlägges.



Valet av ledamot i valnämnden efter Malin Sandahl (FP) bordlägges.



Valet av insynsplats i välfärdsberedningen efter Lars Olsson (MP)
bordlägges.

Utdragsbestyrkande
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Till ledamöter och ersättare i socialnämnden fr o m 2012-06-01 utses:
Ledamöter:
Krister Olsson (S)
Thomas Löfgren (M)
Agnetha Persson (C)

Ersättare:
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP)
Johanna Hedin (C)



Till ordförande i socialnämnden utses Krister Olsson (S).



Till vice ordförande i socialnämnden utses Agnetha Persson (C).

Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, KALN, AAFR, KAJN, ATE, CEN, BFG)
SVABO/SVALO
Revisionen, ordf.
Helsingborgs stad (hravdelningen@helsingborg.se)

Justerandes sign
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Dnr 291-2012

Resultatbalansering förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg och
grundskola för resultat år 2011
Sammanfattning
Verksamheterna förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg samt grundskola inom
kommunal produktion erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem
på lika villkor som en extern anordnare. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Nedan redovisas förslag till resultat som bör föras till resultatutjämningsfond för
varje område/resultatenhet. En del av områdenas nettokostnader är ej
volymbaserade och avvikelser för dessa delar har undantagits från områdenas totala
resultat. Korrigeringarna gäller Linåker (brandattentat) och Kågeröd (felbokföring).
Område/
resultatenhet

Ingående värde
res utjämn fond

Resultat
Korrigering
Resultat till
2011 före res utjämn res utjämn fond

Linåker
Svalöv södra
Svalöv norra
Kågeröd
Röstånga
Teckomatorp
Billeberga

-1 790 000
-188 000
133 000
179 000
1 000
-27 000
520 000

-1 151 000
298 000
-657 000
-261 000
-413 000
0
-572 000

150 000

-1 172 000

-2 756 000

Utgående värde
res utjämn fond

31 000

-1 001 000
298 000
-657 000
-230 000
-413 000
0
-572 000

-2 791 000
110 000
-524 000
-51 000
-412 000
-27 000
-52 000

181 000

-2 575 000

-3 747 000

Välfärdsutskottet beslutade 2012-03-27, § 19, att förslå kommunfullmäktige att
resultaten för de sju resultatenheterna ska fastställas enligt tabellen ovan. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Ekonomichefen menar i skrivelse daterad 2012-04-05, att det är rimligt att göra
undantag för poster så om dem gällande Linåker och Kågeröd. Ekonomi- och
personalutskottet beslutade 2012-04-23, § 16, att, med hänvisning till
ekonomichefens yttrande, ställa sig bakom välfärdsutskottets beslut.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-04-23, § 16, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Resultaten för de sju resultatenheterna
fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 14, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Resultaten för de sju resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 79.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-04-23, § 16
Justerandes sign
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Ekonomichefens skrivelse, daterad 2012-04-05.
Välfärdsutskottets protokoll 2012-03-27, § 19.
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Resultaten för de sju resultatenheterna fastställs enligt tabell.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Resultaten för de sju resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Expediering:
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Kommunförvaltningen (JBN, LWG, JEGN, JELD)

Justerandes sign
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§ 72

Dnr 307-2012

Resultatbalansering för Svalöfs gymnasium resultat 2011
Sammanfattning
Området Svalöfs gymnasium har verksamhet inom både gymnasieskola och
vuxenutbildning. Området erhåller resurser genom ersättning per elev på lika
villkor som extern anordnare, vilket är en form av brukarbaserat ersättningssystem.
Denna ersättningsmodell bör kombineras med system för resultatöverföring mellan
åren för att ge området möjlighet till långsiktig planering av verksamheten och inte
endast fokus på det enskilda året. Området ska därför balansera sitt ekonomiska
resultat över åren på samma sätt som en extern anordnare, vilket görs genom en
resultatutjämningsfond.
Gymnasieutskottet beslutade 2012-03-21, § 10, att föreslå kommunfullmäktige att
resultatet för resultatenheten ska fastställas enligt tabell i tjänsteskrivelse (se
nedan). Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond.
Område/
resultatenhet

Ingående värde
res utjämn fond

Svalöfs gymnasium

0

Resultat
Korrigering
Resultat till
2011 före res utjämn res utjämn fond
-913 000

0

Utgående värde
res utjämn fond

-913 000

-913 000

Ekonomichefen instämmer i skrivelse daterad 2012-04-05 i gymnasieutskottets
förslag om att inte föreslå något undantag från det officiella resultatet. Ekonomioch personalutskottet beslutade 2012-04-23, § 17, att, med hänvisning till
ekonomichefens yttrande, ställa sig bakom gymnasieutskottets beslut.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-04-23, § 17, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Resultatet fastställs för resultatenheten
enligt tabell i tjänsteskrivelse. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 80
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-04-23, § 17
Ekonomichefens skrivelse, daterad 2012-04-05.
Gymnasieutskottets protokoll 2012-03-21, § 10.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-13
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Resultatet fastställs för resultatenheten enligt tabell i
tjänsteskrivelse. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond.
I ärendet yttrar sig vidare Aase Jönsson (KD) och Karl-Erik Kruse (S).

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Resultatet fastställs för resultatenheten enligt tabell i tjänsteskrivelse.
Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond.

Expediering:
Kommunstyrelsens gymnasieutskott
Kommunförvaltningen (LAHN, JBN, JEGN, JELD, MAN)

Justerandes sign
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Dnr 308-2012

Resultatbalansering för särskilt boende och demens för resultat år
2011
Sammanfattning
Verksamheterna särskilt boende och demensboende, inom kommunal produktion,
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör
kombineras med system för resultatöverföring mellan åren för att ge
verksamheterna möjlighet till långsiktig planering och inte endast fokus på det
enskilda året.
Nedan redovisas resultatet som bör föras till resultatutjämningsfond för varje
område/resultatenheter. Korrigering om 263 107 kr har gjorts för demensboende.
Område/

Resultat 2011

Resultatenhet

Korrigering

Resultat till

före res utjämning

res utjämningsfond

Särskilt boende

-558 681

Demensvård

-321 336

263 107

-558 681
-58 229

Summa

-880 017

263 107

-616 910

Ekonomichefen menar i skrivelse daterad 2012-04-05 att det är rimligt att göra
undantag från det officiella resultatet på det sätt som förslås av välfärdsutskottet
beroende på särskilda förhållanden inom demensvården. Ekonomi- och
personalutskottet beslutade 2012-04-23, § 15, att, med hänvisning till
ekonomichefens yttrande, ställa sig bakom välfärdsutskottets beslut.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-04-23, § 15, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Resultaten för de två resultatenheterna
särskilt boende och demens fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 81, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Resultaten för de två resultatenheterna särskilt boende och demens fastställs
enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 81
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-04-23, § 15.
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2012-04-05
Välfärdsutskottets protokoll, 2012-03-27 § 18
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13
Bilaga, daterad 2012-03-06

Justerandes sign
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Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Resultaten för de två resultatenheterna särskilt boende och
demens fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Resultaten för de två resultatenheterna särskilt boende och demens fastställs
enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Expediering:
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN, KALN)
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Dnr 82-2012

Årsredovisning 2011, LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Sammanfattning
Från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) föreligger årsredovisning för år
2011 med tillhörande revisionsberättelse samt granskningsrapport.
Styrelsen har redovisat sitt arbete i en bolagsstyrningsrapport daterad den 12
februari 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 82
Årsredovisning, inkl. revisionsberättelse, daterad 2012-05-02
Granskningsrapport för år 2011 - LSR Landskrona Svalövs Renhållning AB,
daterad 2012-04-11.
Bolagsstyrningsrapport för LSR, daterad 2012-02-12.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 82, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Föreliggande årsredovisning för 2011 för LSR Landskrona Svalövs
Renhållnings AB (LSR) noteras.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Föreliggande årsredovisning för 2011
för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) noteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Föreliggande årsredovisning för 2011 för LSR Landskrona Svalövs
Renhållnings AB (LSR) noteras.

Expediering:
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Landskrona kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Dnr 87-2012

Årsredovisning 2011, Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse.
Årsredovisningen har presenterats för medlemskommunerna vid ett samrådsmöte i
Åstorp 2012-04-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 83, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2011 noteras.
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 83
Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten 2011, daterad 2012-03-26.
Bokslutsrapport, 2012-03-26.
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten 2011, daterad 2012-0326.
Sårbarhet i förvaltningens styrnings- och ledningsfunktion – Granskningsrapport,
daterad 2012-03-26.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning
för år 2011 noteras. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2011 noteras.



Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011.

Expediering:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Helsingborgs kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 84-2012

Årsredovisning 2011, Sydvatten AB
Sammanfattning
Från Sydvatten AB föreligger årsredovisning 2010 med tillhörande
revisionsberättelse samt granskningsrapport från lekmannarevisorerna.
Årsstämma kommer att avhållas den 1 juni 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 84
Årsredovisning 2011 för Sydvatten AB, inklusive revisionsberättelse och
granskningsrapport, daterad 2012-04-30.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Aase Jönsson (KD) och Ulla Wallin (S): Sydvatten
AB:s årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie bolagsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
I ärendet yttrar sig vidare Karl-Erik Kruse (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem
Kommunfullmäktiges beslut


Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2011 noteras.



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

Expediering:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 37-2012

Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i
Skåne Nordväst
Sammanfattning
Konsultföretaget Public Partner har på uppdrag av styrelsen för Skåne Nordväst
belyst effekterna av ett gemensamt kommunalförbund inom räddningstjänsten med
sikte på verkställande årsskiftet 2014/2015 samt lagt förslag på en tidplan för
verkställandet av ett kommunalförbund.
Utredningens bedömning är att Skåne Nordvästs räddningstjänstorganisationer har
goda förutsättningar att skapa en kvalitativ och effektiv räddningstjänst, både ur ett
verksamhetsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv, genom att gå
samman i ett kommunalförbund.
Ett gemensamt beslutsförslag om det fortsatta arbetet har tagits fram inom Skåne
Nordväst. Enligt detta ska kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att
godkänna den bilagda utredningen samt ställa sig bakom utredningens
rekommendation, att delta i bildandet av ett kommunalförbund för
räddningstjänsten inom Skåne Nordväst, att bemyndiga kommunstyrelsen att,
tillsammans med de övriga kommuner som beslutat att delta i bildandet av
kommunalförbundet, i en genomförandeutredning närmare klargöra de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet
samt upprätta förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för
beslut under hösten 2012.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade 2012-04-19, § 44, att ställa sig
positiv till att Svalövs kommun deltar i bildandet av ett kommunalförbund för
räddningstjänsten inom Skåne Nordväst.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 87, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den bilagda utredningen samt
ställa sig bakom utredningens rekommendation. Kommunfullmäktige beslutar att
delta i bildandet av ett kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne
Nordväst. Kommunstyrelsen bemyndigas att, tillsammans med de övriga
kommuner som beslutat att delta i bildandet av kommunalförbundet, i en
genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska
förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta förslag till
förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under hösten
2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 87
Protokoll från MBL-förhandling enl. § 11, 2012-05-03
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-04-19, § 44,
Räddningschefens yttrande över utredningen, daterat 2012-03-14.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28
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Personalens sammanställning av ev. för- och nackdelar med ett förbund, inkommet
2012-03-08.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, inkommet 2012-03-21.
Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst,
inkommen 2012-01-25.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), KarlErik Kruse (S), Aase Jönsson (KD) och Olof Röstin (M): Kommunfullmäktige
beslutar att godkänna den bilagda utredningen samt ställa sig bakom utredningens
rekommendation. Kommunfullmäktige beslutar att delta i bildandet av ett
kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst. Kommunstyrelsen
bemyndigas att, tillsammans med de övriga kommuner som beslutat att delta i
bildandet av kommunalförbundet, i en genomförandeutredning närmare klargöra de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet
samt upprätta förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för
beslut under hösten 2012.
Christer Laurell (C) och Lennart Pettersson (C): Svalövs kommun avstår från att
delta i en gemensam räddningstjänst i Skåne Nordväst.
Ingrid Ekström (SD): Man skall även ta fram ett alternativ till kommunalförbund
för räddningstjänsten i kommunen. Att enbart inrikta sig mot ett framtida
samarbete i kommunalförbund med kommunerna i Skåne Nordväst, utan att även ta
fram alternativ såsom utökat samarbete med intilliggande kommuner, ger oss inga
valmöjligheter i dagsläget.
Lennart Petterssons (C) andrahands- och tilläggsyrkande: Svalövs kommun ska
verka för att huvudkontoret placeras i Svalöv.
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik Kruse (S) och Olof
Röstin (M): Avslag på Christer Laurells m fl yrkande.
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik Kruse (S) och Olof Röstin
(M): Avslag på Ingrid Ekströms yrkande.
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Olof
Röstin (M): Avslag på Lennart Petterssons andrahands- och tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden och Christer
Laurells m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m
fl yrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons andrahands- och
tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer slutligen proposition på Ingrid Ekströms yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den bilagda utredningen samt
ställa sig bakom utredningens rekommendation.



Kommunfullmäktige beslutar att delta i bildandet av ett kommunalförbund
för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst.



Kommunstyrelsen bemyndigas att, tillsammans med de övriga kommuner
som beslutat att delta i bildandet av kommunalförbundet, i en
genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska
förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta förslag
till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under
hösten 2012.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson
(C), Johan Wigrup (C), Rolf Jonsson (MP) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Christer Laurells m fl och Lennart Petterssons yrkanden.
Anders Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Christoffer Övén (SD), Axel Ebbe
Nilsson (SD) och Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ingrid Ekströms yrkande.

Expediering:
Skåne Nordväst samt medlemskommunerna
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, EOL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 346-2012

Ändring av förbundsordning och reglemente för Söderåsens
miljöförbund
Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund regleras dels av kommunallagen och dess
bestämmelser kring kommunalförbund, dels av förbundets egna tre
styrdokument. Styrdokumenten består av förbundsordning, reglemente,
samt samverkansavtal.
Sedan förbundsstarten har behov av korrigering och förtydligande i
styrdokumenten uppstått och förbundsordningen har ändrats vad gäller
lån och borgen samt tidpunkt för beslut om ordförande då denna inte var
tydligt reglerad i förbundsordningen.
De ändringar som nu föreslås innebär att:
– Förbundsordning och reglemente blir samstämmiga angående
ersättarnas tjänstgöring. Vid förfall för ledamot tjänstgör i första
hand personlig ersättare och i andra hand ersättare från samma
kommun
– En valberedning tillsätts inför val av ordförande och vice
ordförande i direktionen, där valberedningen utgörs av
kommunstyrelseordföranden i respektive medlemskommun.
– Årsarvode för ordförande i revisionen utgår med 5 % av
inkomstbasbeloppet.
Söderåsens miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att besluta om ändringar i förbundsordningen och
reglementet för Söderåsens miljöförbund enligt förslaget. Förslaget till ändringar
har redovisats och godkänts vid 6-k sammanträdet 2011-12-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 88, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till reviderad förbundsordning och reglemente för Söderåsens
miljöförbund, inkommet 2012-03-22, antas. Beslutet träder i kraft under
förutsättning att likalydande beslut tas i de andra ägarkommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 88
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-05-02.
Förbundsordning och reglemente för Söderåsens miljöförbund - översyn och
ändring, daterat 2012-03-22.

Justerandes sign
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Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Förslag till reviderad förbundsordning och reglemente för
Söderåsens miljöförbund, inkommet 2012-03-22, antas. Beslutet träder i kraft
under förutsättning att likalydande beslut tas i de andra ägarkommunerna.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C).
Kommunfullmäktiges beslut


Förslag till reviderad förbundsordning och reglemente för Söderåsens
miljöförbund, inkommet 2012-03-22, antas.



Beslutet träder i kraft under förutsättning att likalydande beslut tas i de
andra ägarkommunerna.

Expediering:
Söderåsens Miljöförbund samt medlemskommunerna
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 357-2012

Reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB (borgen)
Sammanfattning
Vid ägarsamrådet 2012-03-20 enades de 14 närvarande kommunerna om att
hantera borgensfrågan i ägardirektivet i enlighet med förslag från Sydvattens
styrelse 2011-09-15, § 7. Under ägarsamrådet beslutades också att tillsända
delägarkommunerna det reviderade ägardirektivet för ställningstagande inför
årsstämman som äger rum den 1 juni 2012.
Följande text föreslås föras in i ägardirektivet för bolaget:
”5.5.4 Borgen
Bolagets investeringar ska finansieras med borgenslån i enlighet med vad
som framgår av konsortialavtalet § 7.
Borgensåtagandena fördelas i enlighet med konsortialavtalet § 7 (mellan
delägarna i förhållande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet).
Bolaget ersätter delägarkommunerna, efter fördelat borgensåtagande,
med en borgensavgift på 25 räntepunkter (0,25 %). Borgensavgiftens
räntepunkter bör omprövas vid lämpliga tillfällen.”
Frågan om ägardirektivet kommer att tas upp till behandling på Sydvattens
årsstämma 2012-06-01 varför bolaget önskar kommunens ställningstagande i god
tid innan dess.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 89, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslaget till reviderat ägardirektiv godkännes. Svalövs kommun ingår
därmed borgensåtagande enligt förslaget. Borgensavgift om 0,25 % godkännes.
Kommunens ombud uppdras att vid årsstämman den 1 juni att föreslå godkännande
av ovanstående ändringar av ägardirektivet, borgensåtagande och borgensavgift.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 89
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-05-14
Ändringar i ägardirektiv för Sydvatten AB, daterat 2012-03-22.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Förslaget till reviderat ägardirektiv godkännes.
Svalövs kommun ingår därmed borgensåtagande enligt förslaget. Borgensavgift om
0,25 % godkännes. Kommunens ombud uppdras att vid årsstämman den 1 juni att
föreslå godkännande av ovanstående ändringar av ägardirektivet, borgensåtagande
och borgensavgift.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Förslaget till reviderat ägardirektiv godkännes.



Svalövs kommun ingår därmed borgensåtagande enligt förslaget.



Borgensavgift om 0,25 % godkännes.



Kommunens ombud uppdras att vid årsstämman den 1 juni att föreslå
godkännande av ovanstående ändringar av ägardirektivet, borgensåtagande
och borgensavgift.

Expediering:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (JBN, TSA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28

§ 80

Sida

28
(40)

Dnr 277-2012

Inrättande av nämnd för myndighetsfrågor välfärd (socialnämnd)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 39, att en nämnd för
myndighetsfrågor välfärd bildas (socialnämnden) bestående av tre ledamöter och
tre ersättare fr.o.m. den 1 juni 2012, samt att myndighetsutskottet välfärd upphör
per den 31 maj 2012.
Nämnden ska, enligt fullmäktiges beslut, ansvara för frågor som i dagsläget
hanteras av myndighetsutskottet välfärd. Kommunstyrelsen uppdrogs samtidigt att
ta fram förslag till reglementen m.fl. nödvändiga bestämmelser.
Förslag till reglemente för socialnämnden, samt reviderat reglemente för
kommunstyrelsen, har nu tagits fram. Kompletterande beslut gällande
delegeringsordningar, närvarorätt för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
presidium, arvodering m.m. föreslås också.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-14, § 90, att uppdras åt förvaltningen att ta
fram förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen samt ny
delegeringsordning och andra behövliga dokument och förslag till beslut för
socialnämnden, att antas av respektive organ. Förvaltningen uppdrogs dessutom att
revidera budget- och måldokument i enlighet med förändringen av den politiska
organisationen.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: Nytt
reglemente för socialnämnden, daterat 2012-05-02, och reviderat reglemente för
kommunstyrelsen, daterat 2012-05-02, antas att gälla fr.o.m. 2012-06-01.
Kommunstyrelsen och socialnämnden uppdras fatta beslut om reviderad resp ny
delegeringsordning. Kommunstyrelsens gällande delegeringsordning gäller för
socialnämnden i tillämpliga delar tills dess att ny delegeringsordning beslutats.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden bemyndigas närvarorätt i socialnämnden i enlighet med
bestämmelserna för närvarorätt nämnder, styrelser, beredningar och utskott.
Arvodering av ordföranden och vice ordföranden sker i enlighet med den
hittillsvarande arvoderingen av ordföranden och vice ordföranden i
myndighetsutskottet välfärd (12 resp 4,8 %). Kommunförvaltningen uppdras
revidera berörda bestämmelser/reglementen i enlighet med fattade beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 90
Förslag till reglemente för socialnämnden, daterat 2012-05-02.
Förslag till rev. reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2012-05-02.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-26, § 39.
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Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Nytt reglemente för socialnämnden,
daterat 2012-05-02, och reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat 201205-02, antas att gälla fr.o.m. 2012-06-01. Kommunstyrelsen och socialnämnden
uppdras fatta beslut om reviderad resp ny delegeringsordning. Kommunstyrelsens
gällande delegeringsordning gäller för socialnämnden i tillämpliga delar tills dess
att ny delegeringsordning beslutats. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden samt förste och andre vice ordföranden bemyndigas närvarorätt i
socialnämnden i enlighet med bestämmelserna för närvarorätt nämnder, styrelser,
beredningar och utskott. Arvodering av ordföranden och vice ordföranden sker i
enlighet med den hittillsvarande arvoderingen av ordföranden och vice ordföranden
i myndighetsutskottet välfärd (12 resp 4,8 %). Kommunförvaltningen uppdras
revidera berörda bestämmelser/reglementen i enlighet med fattade beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut


Nytt reglemente för socialnämnden, daterat 2012-05-02, och reviderat
reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2012-05-02, antas att gälla fr.o.m.
2012-06-01.



Kommunstyrelsen och socialnämnden uppdras fatta beslut om reviderad
resp ny delegeringsordning. Kommunstyrelsens gällande
delegeringsordning gäller för socialnämnden i tillämpliga delar tills dess att
ny delegeringsordning beslutats.



Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och
andre vice ordföranden bemyndigas närvarorätt i socialnämnden i enlighet
med bestämmelserna för närvarorätt nämnder, styrelser, beredningar och
utskott.



Arvodering av ordföranden och vice ordföranden sker i enlighet med den
hittillsvarande arvoderingen av ordföranden och vice ordföranden i
myndighetsutskottet välfärd (12 resp 4,8 %).



Kommunförvaltningen uppdras revidera berörda bestämmelser/reglementen
i enlighet med fattade beslut.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, SHG, MAN, KALN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28
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Dnr 301-2011

Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
Sammanfattning
Socialstyrelsen genomförde 2011-04-27 en förstärkt granskning i Svalövs kommun
av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Granskningen avsåg samverkan mellan Svalövs kommun och Region Skåne enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2001:659).
2011-12-16 beslutade Socialstyrelsen att kommunfullmäktige, Svalövs kommun
och Region Skåne skulle vidta ett antal åtgärder. Kommunförvaltningen har i en
skrivelse redovisat hur man arbetar/avser att arbeta med dessa åtgärder.
Myndighetsutskottet välfärd fattade på sammanträdet 2012-03-06 beslut i detta
ärende. Utskottet beslutade då att anta kommunförvaltningens redovisning som sin
egen, samt att skicka ärendet till kommunfullmäktige för information.
Efter att Socialstyrelsen fick ta del av beslutet har man begärt att få ett beslut direkt
från kommunfullmäktige. Ärendet tas därför upp igen.
Myndighetsutskottet välfärd beslutade 2012-04-02, § 32, att föreslå
kommunfullmäktige att anta kommunförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 32, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommunfullmäktige antar kommunförvaltningens yttrande, daterat 201203-23, som sitt eget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 91
Myndighetsutskottet välfärds protokoll 2012-04-02, § 32.
Förslagsskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
verksamhetschef Britt Tullberg, daterad 2012-03-23
Beslut från Socialstyrelsen, daterat 2011-12-16
Skrivelse från Socialstyrelsen, daterat 2011-03-18
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Kommunfullmäktige antar kommunförvaltningens yttrande,
daterat 2012-03-23, som sitt eget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige antar kommunförvaltningens yttrande, daterat 201203-23, som sitt eget.

Expediering:
Socialstyrelsen (inkl. yttrande)
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28
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Dnr 471-2012

Ändring av vård- och omsorgsavgift
Sammanfattning
Den 28 februari 2011, § 30, beslutade kommunfullmäktige att införa
valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. I samband därmed
beslutades även att avgifterna avseende service- och omvårdnadsinsatser skulle
ändras från fast taxa till timtaxa.
Timtaxan har tillämpats sedan januari 2012 och ytterligare förändringar har visat
sig nödvändiga.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-04-20 ett antal åtgärder gällande
faktureringen av ledsagning, hälso- och sjukvårdsinsatser samt trygghetslarm som
ska förhindra dubbelfakturering, vilket tidigare varit ett problem.
Förvaltningen konstaterar också att vissa förändringar behöver göras avseende
ersättningen till utförarna för matdistribution, inköp och tvätt. Förvaltningen
behöver dock ytterligare tid för att räkna på lämpliga ersättningsnivåer och
återkommer med beslutsförslag inom kort.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 92, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Taxan för ledsagning ändras från fast belopp till timtaxa enligt
omvårdnadstaxan. Taxan för delegerad hemsjukvård ändras från fast belopp till
timtaxa enligt omvårdnadstaxan. Brukaren ska, förutom fast belopp för
trygghetslarm, även debiteras för utförd tid vid larm enligt omvårdnadstaxan.
Ändringarna ska gälla retroaktivt från 1 januari 2012. Det noteras att
förändringarna inte påverkar tidigare beslut om maxtaxa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 92
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-04-20.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Taxan för ledsagning ändras från fast belopp till timtaxa enligt
omvårdnadstaxan. Taxan för delegerad hemsjukvård ändras från fast belopp till
timtaxa enligt omvårdnadstaxan. Brukaren ska, förutom fast belopp för
trygghetslarm, även debiteras för utförd tid vid larm enligt omvårdnadstaxan.
Ändringarna ska gälla retroaktivt från 1 januari 2012. Det noteras att
förändringarna inte påverkar tidigare beslut om maxtaxa.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut


Taxan för ledsagning ändras från fast belopp till timtaxa enligt
omvårdnadstaxan.



Taxan för delegerad hemsjukvård ändras från fast belopp till timtaxa enligt
omvårdnadstaxan.



Brukaren ska, förutom fast belopp för trygghetslarm, även debiteras för
utförd tid vid larm enligt omvårdnadstaxan.



Ändringarna ska gälla retroaktivt från 1 januari 2012.



Det noteras att förändringarna inte påverkar tidigare beslut om maxtaxa.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AAFR, KALN, MAPA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-05-28
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Dnr 1196-2011

Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av
ej besvarade motioner
Sammanfattning
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte
beretts färdigt redovisas i april varje år till fullmäktige.
Ingen av de fem motioner som behandlas för närvarande har beretts under längre
tid än ett år. Den äldsta av motionerna är inlämnad i juni 2011.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-14, § 95, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 95
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-04-26.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-28
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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, samt 2012-04-23, § 63, att
bordlägga motionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 63.
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.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet
yttrande och fattat beslut.
Lennart Pettersson (C): Motionen bifalles.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses och Lennart Petterssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande och fattat
beslut.

Reservation
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström
(SD), Fredrik Jönsson (C), Christoffer Övén (SD), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe
Nilsson (SD), Johan Wigrup (C), Rolf Jonsson (MP), Eva Olofsson (C) och
Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells
m fl yrkande.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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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.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 64, att bordlägga motionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 64.
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
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och
fattade beslut.
I ärendet yttrar sig vidare Aase Jönsson (KD) och Christer Laurell (C).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (LAHN, TSA, AEKL, CWN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr 567-2012

Motion, Kommunal nätkurator
Sammanfattning
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion som gäller kommunal nätkurator.
Nätkuratorn ska fundera som en lokal fältassistent på Internet.
I motionen föreslås att Svalövs kommun ska pröva arbetssättet med en kommunal
närkurator.
Beslutsunderlag
Aase Jönssons motion, daterad 2012-05-10.
Motionären presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr 568-2012

Motion, Bevarande av miljöskapande vegetation i våra tätorter
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion som gäller
bevarande av miljöskapande vegetation i våra tätorter.
I motionen föreslås att kommunen ska utarbeta en strategi för att skapa möjligheter
för kommuninvånarna/politiker att ge synpunkter på hur värdefull miljöskapande
vegetation kan bevaras.
Beslutsunderlag
Christer Laurells och Eva Olofssons motion, daterad 2012-05-09.
Christer Laurell presenterade motionen i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

