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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Emil Fennstam (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
Anders 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)
Tove Lorentz (V), tjg ers för Anne-Maj Olsson (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Eklund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Bedrija Halilovic (S)
Bengt Jönsson (S)
Anette Hallberg (S)
Leif Johansson (S)
Margareta Stenström (M)
Björn Nordström (C)
Justerandes sign
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Ida Andersson (C)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD)
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§ 185

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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§ 186

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för luciatåg med Kulturskolans elever och sånggruppen
Songbirdz samt utdelning av byggnadsvårdspremium för år 2011 till
fastighetsägarna Karin Larsarp och Marcel Strub som på fastigheten Röstånga 3:10
har rekonstruerat och återskapat den kulturhistoriskt intressanta byggnadens
exteriör med proportioner och snickeridetaljer, vilka på ett förtjänstfullt sätt
samspelar med helheten.

Justerandes sign
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§ 187

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 VA-taxa för Svalövs kommun och Verksamhetsområde
för kommunalt dricks-, spill- och dagvatten.
Sammanträdet återupptogs kl 19.10.

Justerandes sign
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§ 188

Anmälningsärenden
a) Minnesanteckningar från beredningarna:
– Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2011-09-05
– Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2011-10-03
– Minnesanteckningar från välfärdsberedningen 2011-11-28
– Minnesanteckningar från beredningen för kommunalt kulturprogram 2011-11-10
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 24-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare bordlagt valet av insynsplats i Styrelsen för BT
Kemi Efterbehandling efter Knud Nörrelökke (V), valet av ledamot i
valberedningsnämnden efter Knud Nörrelökke (V) och valet till insynsplats i
välfärdsberedningen efter Anders Clevestad (V).
Ordföranden för den tillfälliga beredningen för kommunalt kulturprogram
Margareta Mörk Åström (FP) har avsagt sig uppdraget. Avsägelsen gäller även
ledamotskapet i beredningen.
Ordföranden för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Marcus
Zadenius (FP) har avsagt sig uppdraget. Avsägelsen gäller även ledamotskapet i
rådet.
Ledamöter och ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete utses
enligt det gällande reglementet av utvalda beredningar och utskott. Bland
ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande.
Marcus Zadenius (FP) är utsedd till ledamot av välfärdsberedningen och
välfärdsberedningen har därför haft att fatta beslut om ny ledamot. Beredningen har
utsett Sara Billquist-Selberg (FP). Folkpartiet (FP) har nominerat Sara BillquistSelberg till ny ordförande i rådet.
Rolf Svensson (C) har i skrivelse daterad 2011-12-18 avsagt sig uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i styrelsen för Söderåsens
miljöförbund.
Torbjörn Ekelund (FP) har i skrivelse 2011-12-19 avsagt sig uppdraget som
ersättare i välfärdsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Torbjörn Ekelund (FP), daterad 2011-11-19
Avsägelse från Rolf Svensson (C), daterad 2011-11-18
Avsägelse från Margareta Mörk Åström (FP), daterad 2011-11-16.
Avsägelse från Marcus Zadenius (FP), daterad 2011-10-11.
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21, § 175.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Insynsplatsen i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Knud
Nörrelökke (V) hålles vakant tills vidare.
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SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-19

9
(26)

•

Platsen som ledamot i valberedningsnämnden efter Knud Nörrelökke (V)
hålles vakant tills vidare.

•

Insynsplatsen i välfärdsberedningen efter Anders Clevestad (V) hålles
vakant tills vidare.

•

Avsägelsen från Marcus Zadenius (FP), daterad 2011-10-11, godkännes.

•

Till ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete efter
Marcus Zadenius (FP) utses Sara Billquist-Selberg (FP).

•

Avsägelsen från Margareta Mörk Åström (FP), daterad 2011-11-16,
godkännes.

•

Till ledamot och ordförande i beredningen för kommunalt kulturprogram
efter Margareta Mörk Åström (FP) utses Hjördis Nilsson.

•

Valet av ersättare i beredningen för kommunalt kulturprogram efter Hjördis
Nilsson (FP) som inträtt som ledamot och ordförande bordlägges.

•

Till ersättare i välfärdsberedningen efter Torbjörn Ekelund (FP) utses Göran
Lundqvist (FP).

•

Till ledamot i styrelsen för Söderåsens miljöförbund efter Rolf Svensson
(C) utses Håkan Andersson (C).

•

Kommunförvaltningen uppdras att hos länsstyrelsen hemställa om ny
röstsammanräkning efter Rolf Svensson (C).

Expediering:
Berörda förtroendevalda
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Välfärdsberedningen
Beredningen för kommunalt kulturprogram
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Kommunförvaltningen (MAN, KAJN, MAPA, KALN, BSN)
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Dnr 1066-2011

Verksamhetsområde för kommunalt dricks-, spill-, och dagvatten
Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har tagit fram ett
reviderat förslag till verksamhetsområde för kommunalt VA. Bakgrunden är
att verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
uppdateras enligt lagen. Verksamhetsområden för dagvatten gata och
dagvatten fastighet behöver dessutom fastställas inför ett ev. beslut om
dagvattentaxa inom kommunen.
Verksamhetsområdet enligt förslaget motsvarar de områden där kommunen i
dagsläget tillhandahåller vatten- och/eller avloppstjänster samt två framtida
exploateringsområden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 198.
Förslag till verksamhetsområde, daterat 2011-11-24 (med färgsatta kartor
rev. 2011-12-07).
Förslag till verksamhetsområde inkl kartor, daterat 2011-11-24.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 143.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Christer
Laurell (C) och Lennart Pettersson (C): Förslag till verksamhetsområde, daterat
2011-11-24, fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslag till verksamhetsområde, daterat 2011-11-24, fastställs.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, EMTO, BRG)
NSVA

Justerandes sign
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Dnr 856-2011

VA-taxa för Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-11-17, § 106, bl a att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att komma med förslag till en taxa from 2012 som
bättre motsvarar kostnaderna för vatten- respektive avloppsverksamhet samt förslag
till en separat dagvattentaxa.
Med anledning av detta samt av den nya lagen om allmänna vattentjänster har
kommunförvaltningen i samarbete med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
(NSVA) utarbetat nytt förslag till VA-taxa. Förslaget följer i stort sett Svenskt
Vattens grundförslag.
Anläggningsavgifterna (taxebilaga 1) är baserade på indextalet för maj 2011 i
Entreprenadindex. När detta index ändras, har kommunstyrelsen enligt
taxeförslaget rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
Brukningsavgifterna (taxebilaga 2 och 3) är baserade på indextalet för maj 2011 i
konsumentprisindex. När detta index ändras, har kommunstyrelsen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Beslutsunderlag
Förslag till VA-taxa inkl bilagor, daterad 2011-11-23 (med färgsättning bilagor
samt sidnr rev. 2011-12-07)
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 199.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 143.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-23.
Förslag till VA-taxa inkl bilagor, daterad 2011-11-23.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP) och KarlErik Kruse (S): Förslag till VA-taxa, daterat 2011-11-23, antas att gälla fr.o.m.
2012-01-01. Beslutanderätten avseende reglering av avgifterna enligt förändrat
entreprenad- resp. konsumentprisindex delegeras till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslag till VA-taxa, daterat 2011-11-23, antas att gälla fr.o.m. 2012-01-01.

•

Beslutanderätten avseende reglering av avgifterna enligt förändrat
entreprenad- resp. konsumentprisindex delegeras till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, JBN, BRG)
NSVA

Justerandes sign
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Dnr 1021-2011

Uthyrningstaxor i gymnastiksalar och idrottshallar 2012
Sammanfattning
Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar har inte justerats sedan 2009
och det är därför nödvändigt att göra en höjning motsvarande
inflationsuppräkningen sen dess. Det innebär att taxorna bör höjas med
motsvarande 5 % inför 2012.
Det har också förekommit förfrågningar från privata företag att hyra timmar i
idrottshallarna för kommersiell verksamhet. Kommunförvaltningen bedömer att det
inte är rimligt att kommunen ska subventionera kostnaden för privat verksamhet
varför ytterligare ett steg bör läggas till i taxan, som motsvarar genomsnittet av
kommunens faktiska lokalkostnad. I denna taxa kan också skolor, förutom den
kommunala grundskolan, räknas in eftersom det i skolpengen ingår lokalkostnader.
Ideella föreningar i kommunen har fortsatt nolltaxa, vilket innebär att de disponerar
lokalerna kostnadsfritt.
Nuvarande taxa för privatpersoner
Gymnastiksalar: 70 kr/timme
Idrottshallar: 120 kr/timme

Föreslagen taxa
74 kr/timme
126 kr/timme

Ny taxa för företag, privat verksamhet, kommersiella arrangemang samt för skolor
utöver kommunal grundskola
Gymnastiksalar: 115 kr/timme
Idrottshallar: 200 kr/timme
Välfärdsutskottet föreslog 2011-11-08, § 53, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och
idrottshallar för 2012 fastställs enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse,
daterad 2011-11-01. Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp
uthyrningstaxorna med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de
kommunala budgetförutsättningarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05, § 200, enligt välfärdsutskottets förslag
med tillägget att en nyupprättad skrivelse från förvaltningen noterades. I skrivelsen
förtydligas att anledningen till att de kommunala grundskolorna inte omfattas av
den nya taxan (se ovan) är att de sedan tidigare betalar den faktiska lokalkostnaden
för bl a gymnastik- och idrottshallar via skolpengen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 200.
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-02
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 53.
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Justerandes sign
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Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar för 2012
fastställs enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-01.
Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp uthyrningstaxorna med
motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de kommunala
budgetförutsättningarna. Kommunförvaltningens skrivelse daterad 2011-12-02
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar för 2012 fastställs
enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-01.

•

Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp uthyrningstaxorna
med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de kommunala
budgetförutsättningarna.

•

Kommunförvaltningens skrivelse daterad 2011-12-02 noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, KALN, JEGN, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 904-2011

Granskning av barnsomsorgsverksamhet inklusive
fritidsverksamhet
Sammanfattning
Revisorerna i Svalövs kommun har med biträde av Ernst & Young genomfört en
granskning av barnomsorgsverksamheten inklusive fritidsverksamheten.
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har
tillräcklig uppsikt över barnomsorgs- och fritidsverksamheten och om den bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen fokuserar särskilt på barn i behov av
särskilt stöd.
Kommunförvaltningen har yttrat sig över granskningsrapporten. Yttrandet har
behandlats i välfärdsutskottet och myndighetsutskottet välfärd, som båda beslutat
föreslå kommunstyrelsen att anta det som sitt eget (VFU 2011-11-08, § 51, MVU
2011-11-15, § 133). Utskotten beslutade samtidigt föreslå fullmäktige att notera
revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsen antog kommunförvaltningens yttrande som sitt eget på
sammanträde 2011-12-05, § 209.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 209.
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 51.
Myndighetsutskottet välfärds protokoll 2011-11-15, § 133.
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2011-10-26
Skrivelse från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2011-09-21 inklusive rapport
från Ernst & Young
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, KET, KALN)
Justerandes sign
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Dnr 19-2010

Rutiner för utdelning av Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Handikappidrottsstipendiet
Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om Svalövs idrottskrets
vandringspriser och Handikappidrottsstipendiet. Under år 2010 och 2011 har dessa
beslut fattats av kommunstyrelsen, respektive av kommunstyrelsens ordförande på
delegation.
Kommunstyrelsen fattade 2010-05-17, § 99, följande beslut:
Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över och föreslå ny ordning för
beslutsfattande vad gäller dessa priser.
Mot bakgrund av den nya politiska organisationen föreslås att priserna respektive
stipendiet, i likhet med Kulturpris, kulturstipendier samt Poppestipendiet, beslutas
av kommunfullmäktige på förslag av välfärdsberedningen. Av praktiska skäl
delegeras beslutanderätten till kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med
kommunfullmäktiges presidium. Utdelning av priserna har hittills skett vid
nationaldagsfirandet.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-10-18, § 47, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Ansvaret för handläggning av och förslag
till beslut avseende Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Handikappidrottsstipendiet överförs till välfärdsberedningen från och med 201201-01. Beslutanderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser prisrespektive stipendietagare. Formerna för utdelning beslutas av
kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med övriga ledamöter i
kommunfullmäktiges presidium samt välfärdsberedningens presidium.
Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 210.
Välfärdsutskottets protokoll 2011-10-18, § 47.
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-10
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-05-17 § 99
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avseende
Svalövs idrottskrets vandringspriser och Handikappidrottsstipendiet överförs till
välfärdsberedningen från och med 2012-01-01. Beslutanderätten delegeras till
kommunfullmäktiges ordförande, som efter samråd med övriga ledamöter i
kommunfullmäktiges presidium, utser pris- respektive stipendietagare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Formerna för utdelning beslutas av kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd
med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium samt välfärdsberedningens
presidium. Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med
detta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avseende Svalövs
idrottskrets vandringspriser och Handikappidrottsstipendiet överförs till
välfärdsberedningen från och med 2012-01-01.

•

Beslutanderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser prisrespektive stipendietagare.

•

Formerna för utdelning beslutas av kommunfullmäktiges ordförande, efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium samt
välfärdsberedningens presidium.

•

Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med
detta.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG, MAPA, BRG, BSN, ION)
Ordföranden för KF resp VFB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 997-2011

Sammanträdestider år 2012
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för
2012. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina och beredningarnas
sammanträdestider för 2012.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för
SVABO/SVALO, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling, kommunala råd, regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra
fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Förslaget till sammanträdestider har delgivits samtliga utskotts- och
beredningsordföranden för synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05, § 21, om sammanträdestider för styrelsen
och samtliga fem utskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 211.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-04.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Kommunfullmäktige sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3022.30): 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 19/11, 17/12.

•

Demokratiberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl 18.3020.30): 16/1, 13/2, 12/3, 10/4, 14/5, 4/6, 13/8, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12.

•

Ekonomiberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3020.30): 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 21/5, 12/6 (tis), 20/8, 17/9, 22/10, 26/11,
11/12.

•

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen sammanträder under 2012
följande dagar (kl. 18.30-20.30): 9/1, 20/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6, 3/9, 8/10,
5/11, 3/12.

•

Välfärdsberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3020.30): 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 3/12.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, MAPA, BRG)
Ordföranden i resp organ

Justerandes sign
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Dnr 37-2011

Motion, Parboendegaranti
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion där han föreslår att:
– kommunen tar fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen och inför en
parboendegaranti, d.v.s. att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då
den ena parten inte har eget omsorgsbehov
– det inventeras vilka lägenheter i kommunens särskilda boenden som är, eller kan
göras, lämpliga för parboende, samt att
– i den framtida planeringen för särskilt boende ska kommunen beakta behovet av
parboende.
Motionen har remitterats till välfärdsutskottet vars ordförande har yttrat sig.
Ordföranden skriver i sitt yttrande att tillgången till särskilda boendeplatser för
tillfället är högre än behovet i kommunen. Ur platssynpunkt borde det därför för
närvarande inte vara problem att erbjuda en parboendegaranti och det bedöms
heller inte vara det under de närmaste fem till nio åren.
Sedan motionen inkommit har Regeringen aviserat att man har för avsikt att
lagstifta på området. Inom kort skickas ett lagförslag ut på remiss. Ambitionen är
att skriva in en ny paragraf i Socialtjänstlagen som reglerar rätten för par som
varaktigt levt ihop att fortsätta leva ihop även om endast den ena parten har behov
av vård. Det kan vara rimligt att avvakta detta lagstiftningsarbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05, § 212, att anta yttrandet som sitt eget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 212.
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 56
Svar från ordförande i välfärdsutskottet, daterat 2011-10-26
Yttrande över motion från kommunförvaltningen, daterad 2011-05-02
Remittering av motion, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31, § 18
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2011-01-12
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Pernilla Ekelund (FP), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik
Kruse (S), Ulla Wallin (S) och Eva Wigren (S): Motionen anses besvarad med
hänvisning till ordförande i välfärdsutskottets yttrande.
Patrik Wilhelmsson (KD) och Christer Laurell (C): Bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Patrik Wilhelmssons
fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ordförandens i
välfärdsutskottet yttrande.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson
(C), Rolf Svensson (C), Patrik Wilhelmsson (KD) och Eva Olofsson (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Patrik Wilhelmssons m fl yrkande.
Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (LWG, ANJ, KHO, UDL, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 659-2011

Interpellation, Åtgärder vid Mölledammen i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har skrivit en interpellation till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör åtgärder för att öka säkerheten och trevnaden kring
Mölledammen i Röstånga.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar från Charlotte Wachtmeister (M), daterat 2011-12-18
Rolf Jonssons interpellation, daterad 2011-12-01.
Fullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, varefter Charlotte
Wachtmeister (M), Rolf Jonsson (MP), Lennart Pettersson (C), Patrik Wilhelmsson
(KD), Hjördis Nilsson (FP) och Ulla Wallin (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1154-2011

Interpellation, "Mörka stigen" i Billeberga
Sammanfattning
Aase Jönsson (KD) har ställt en interpellation till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör en stig i Billeberga som används av ortsborna men som saknar
belysning m.m.
Beslutsunderlag
Aase Jönssons interpellation, daterad 2011-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Interpellationen får ställas.

•

Interpellationen bordlägges.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1155-2011

Interpellation, Kulturberedningen
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör det fortsatta arbetet inom beredningen för kommunalt
kulturprogram.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), daterat
2011-12-19
Jenny A Wenhammars interpellation, daterad 2011-12-05.
Fullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, varefter Karl-Erik Kruse (S),
Jenny A Wenhammar (MP), Hjördis Nilsson (FP), Ulla Wallin (S), Torbjörn
Ekelund (FP), Ann Pettersson (M) och Lennart Pettersson (C) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-19

§ 200

Sida

25
(26)

Dnr 1156-2011

Interpellation, Fortsatt försök - Rädda Magasinet
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till AB SvalövsLokalers
styrelseordförande Gunnar Bengtsson (S).
Interpellationen rör Magasinet i Svalöv.
Beslutsunderlag
Jenny A Wenhammars interpellation, daterad 2011-12-05.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Interpellationen bordlägges.

Utdragsbestyrkande
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§ 201
Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg önskade ledamöter, presidium och
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

