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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), §§ 172 - 180
Ida Andersson (C), tjg ers för Lennart Pettersson, §§ 181 - 184
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)
Stefan Andersson (S), tjg ers för Dennis Nilsson (S)
Margareta Stenström (M), tjg ers för 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)
Sara Billquist Selberg (FP), tjg ers för Pernilla Eklund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Leif Johansson (S)
Ida Andersson (C), §§ 172-180
Karl-Erik Karlsson (KD)
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§ 172

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.
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§ 173

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 Interpellation, Buss 230.
Sammanträdet återupptogs kl 18.40.
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§ 174

Anmälningsärenden
a) Sammanställning från vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för
tredje kvartalet 2011 (Dnr 373-2011)
Välfärdsutskottet beslutade 2011-11-08, § 55, att överlämna en sammanställning av
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2011 till Socialstyrelsen.
Sammanställningen lämnas även kommunfullmäktige som information.

b) Minnesanteckningar från beredningsmöten:
-

Minnesanteckningar från välfärdsberedningen 2011-10-10
Minnesanteckningar från beredningen för kommunalt kulturprogram
2011-10-12
Minnesanteckningar från ekonomiberedningen 2011-10-24
Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2011-11-07

Fråga ställdes av Jenny A Wenhammar (MP) om minnesanteckningar från
Välfärdsberedningen 2011-10-10. Klarläggande lämnades av Claes Hallberg (S)
och Mikael Nilsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP) påpekar att redovisningen från Välfärdsberedningens
medborgardialog saknar information om att Magasinet-byggnadens bevarande som
kulturcentra framkom tydligt från många vid ett möte.
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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).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 160.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Valet av insynsplats i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Knud
Nörrelökke (V) bordlägges.

•

Valet av ledamot i valberedningsnämnden efter Knud Nörrelökke (V)
bordlägges.

•

Valet av insynsplats i välfärdsberedningen efter Anders Clevestad (V)
bordlägges.

Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, KJN, MAPA)
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Dnr 623-2009

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
2010-2014 – Arvode till ordförande i Beredningen för kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Kommunens politiska organisation har förändrats efter det att kommunens regler
för arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda beslutades. En tillfällig
beredning har tillsatts för att ta fram ett kulturprogram för Svalövs kommun.
Nu gällande arvodesbestämmelser förutsätter att ordförande för styrelse, utskott
och beredningar har fast arvode för sitt uppdrag. Den tillsatta och nu verkande
kulturberedningen beslutades utan att fastställa fast arvode för dess ordförande,
vilket innebär att aktuell förtroendevald hamnar utanför de grundförutsättningar
under vilka nuvarande bestämmelser formulerats. Detta medför att ordföranden
verkar helt utan arvodesersättning, fast eller rörligt, för det förberedande arbete
som måste utföras för att ge mötet i organet hög kvalitet.
Behov har därför uppkommit att justera nu rådande bestämmelser under en
övergångsperiod. Frågor om tolkning och tillämpning av kommunens
arvodesbestämmelser avgörs av kommunstyrelsen eller i förekommande fall dess
utskott med ansvar för personalfrågor. Ekonomi- och personalutskottet har bedömt
att en tillfällig förändring av bestämmelserna inte kan ses som en tolkning eller
tillämpning och väljer därför att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om
eventuella övergångsbestämmelser.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-10-24, § 45, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Ordförande i Beredningen för
kommunalt kulturprogram medges timarvode även för det förberedande mötet inför
beredningen. Beslutet ska gälla från 2011-06-01. En översyn genomförs av
Bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda med anledning av
genomförda förändringar av den politiska organisationen.
Det noteras att kommunfullmäktige fattade bl a följande beslut 2010-03-29, § 25:
Bestämmelserna för ersättning, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering
med start i maj 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-11-07, § 189, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Ordföranden i Beredningen för kommunalt kulturprogram medges
timarvode även för det förberedande mötet inför beredningen. Beslutet ska gälla
från 2011-06-01. En översyn genomförs av Bestämmelserna om ersättning till
kommunalt förtroendevalda med anledning av genomförda förändringar av den
politiska organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07, § 189
Justerandes sign
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Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-24, § 45
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, beslutade av
Kommunfullmäktige 2011-01-31 § 6
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Karl-Erik Kruse (S), Charlotte
Wachtmeister (M), Hjördis Nilsson (FP) och Ingrid Ekström (SD): Ordföranden i
Beredningen för kommunalt kulturprogram medges timarvode även för det
förberedande mötet inför beredningen. Beslutet ska gälla från 2011-06-01. En
översyn genomförs av Bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevalda med anledning av genomförda förändringar av den politiska
organisationen.
I ärendet yttrar sig vidare Jenny A Wenhammar (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ordföranden i Beredningen för kommunalt kulturprogram medges
timarvode även för det förberedande mötet inför beredningen.

•

Beslutet ska gälla från 2011-06-01.

•

En översyn genomförs av Bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevalda med anledning av genomförda förändringar av den
politiska organisationen.

Icke deltagande i beslut
Jenny A Wenhammar (MP) deltar ej i beslutet.
Expediering:
Ordföranden i Beredningen för kommunalt kulturprogram
Kommunförvaltningen (FKLT, BRG, MAP, ATE)
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Dnr 920-2011, 364-2011

Analys av ekonomin för Linåkerskolan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-15, § 136, bl a att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att återkomma med en analys av ekonomin för Linåkerskolan med förslag
till åtgärder för att återställa enhetens negativa resultatutjämningsfond för
redovisning i delårsbokslutet per den 31 oktober.
Skolområdet Linåker prognostiserar ett budgetunderskott år 2011 om cirka 2 100
tkr. Det förväntade underskottet uppstår huvudsakligen på grund av fyra faktorer.
1. Omställningskostnader för en sista omställning i skolans organisationsstruktur
blev klar under våren.
2. Tillfällig utökning med en biträdande rektorstjänst för att den nya ledningen på
skolan skulle kunna tillgodogöra sig kunskaper från föregående ledning.
3. Två brandattentat drabbade skolan under vårterminen.
4. Minskningen av elevantalet blev större än förväntat.
Förvaltningen bedömer att för att generera överskott motsvarande det förväntade
underskottet i resultatutjämningsfonden inom ett år skulle det krävas en
personaljustering om cirka -8,5 tjänster inför år 2012. Dessa indragningar skulle
även behöva vara uppklarade innan årets start. Redan under vårterminen bedöms
kvaliteten på utbildningen bli försämrad och möjligheten att uppnå målen skulle
vara liten.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-08-15, § 46, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kostnaderna för självrisker på grund av
brand behandlas vid balanseringen av bokslutet 2011. Linåkerskolan har fyra års
återbetalningstid av underskottet. Linåkerskolan ska ha balans mellan verksamhet
och budget år 2012 och påbörja återbetalningen av det ackumulerade underskottet.
Kommunstyrelsen fattade 2011-11-07, § 190, följande beslut: ⋅ Kostnaderna för
självrisker på grund av brand behandlas vid balansering av bokslut 2011.
Linåkerskolan ska ha balans mellan verksamhet och budget 2012 och påbörja
återbetalningen av det ackumulerade underskottet senast 2013. Välfärdsutskottet
uppdras återkomma med en redovisning av planerade åtgärder för att Linåkerskolan
ska nå en ekonomi i balans 2012 och för att reglera skulden under åren 2013 –
2015. Redovisningen ska ske i samband med månadsuppföljningen per den 28
februari 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07, § 190
Välfärdsutskottets protokoll 2011-08-15, § 46
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-29
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Ulla Wallin (S), Torbjörn
Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Jenny A Wenhammar (MP) och Patrik
Wilhelmsson (KD): Linåkerskolan har fyra års återbetalning av underskottet.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Linåkerskolan har fyra års återbetalning av underskottet.

Expediering:
Välfärdsutskottet - uppdrag
Kommunförvaltningen (JBN, LWG, JEGN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

10
(18)

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-21

§ 178

Sida

11
(18)

Dnr 262-2011

Motion, Inköp av läsplattor
Sammanfattning
Emil Fennstam (SD) har lämnat in en motion om inköp av läsplattor.
I motionen föreslås att kommunen köper in läsplattor som ska kunna lånas ut till
förtroendevalda som avsäger sig utskick av handlingar till sammanträden via post,
och som istället tar del av dessa via kommunens hemsida eller e-post.
Motionen har överlämnats till ekonomi- och personalutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande där han föreslår att motionen avslås
med motiveringen att det inte går att finna en tydlig kostnadsreduktion i
förändringen och då det ännu inte är klarlagt huruvida en lösning där kommunen
lånar ut en läsplatta till förtroendevalda medför en förmånssituation eller ej.
Mot bakgrund av detta föreslås i yttrandet att kommunen avvaktar utvecklingen på
området, bl.a. genom att följa upp utvecklingen avseende skatteeffekter i de
kommuner som har eller står i begrepp att införa en lösning i enlighet med
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07, § 192, efter förslag från ekonomi- och
personalutskottet, att anta yttrandet enligt ovan som sin eget.
Kommunstyrelsen föreslog dessutom kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottets
ordförande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07, § 192.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-24, § 44
Yttrande från ekonomi- och personalutskottets ordförande, daterad 2011-10-17
Remittering av motion, daterad 2011-04-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28 § 58
Emil Fennstams (SD) motion, inkommen 2011-03-08
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP): Motionen avslås med hänvisning till yttrandet från
ekonomi- och personalutskottets ordförande.
Emil Fennstam (SD): Bifall till motionen.
Jenny A Wenhammar (MP): Motionen anses besvarad med hänvisning till
inkommet yttrande.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (FP), Emil Fennstams (SD)
och Jenny A Wenhammars (MP) yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar Torbjörn Ekelunds yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottets ordförande.

Reservation
Emil Fennstam (SD), Ingrid Ekström (SD), Anders Nilsson (SD), Axel Ebbe
Nilsson (SD) och Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Emil Fennstams yrkande.
Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jenny A Wenhammars yrkande.
Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (KALN)

Justerandes sign
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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.
Beslutsunderlag
Lennart Petterssons och Christer Laurells motion, daterad 2011-10-31.
Motionen presenterades i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning av
Lennart Pettersson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG)
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Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-21

§ 180

Sida

14
(18)

Dnr 1045-2011

Motion, Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat en motion som gäller Sveriges Ekokommuner
och hållbar utveckling i kommunens verksamheter.
I motionen föreslås att fyra hållbarhetsprinciper för en hållbar utveckling
(systemvillkor) ska antas som vägledande för kommunens verksamhet och dess
olika beslut, samt att kommunen ska ansöka om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.
Beslutsunderlag
Patrik Wilhelmssons motion, daterad 2011-11-06.
Motionen presenterades i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning av
Patrik Wilhelmsson (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (BRG)
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Dnr 973-2011

Interpellation, Buss 230
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör buss 230 som trafikerar sträckan Teckomatorp-Helsingborg.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31, § 170, bordlägga interpellationen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-31, § 170.
Jenny A Wenhammars interpellation, daterad 2011-10-17.
I ärendet yttrar sig Karl-Erik Kruse (S) och Jenny A Wenhammar (MP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-21

§ 182

Sida

16
(18)

Dnr 974-2011

Interpellation, Beräkning av kostnader för äldres mat
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör beräkning av kostnader för äldres mat.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31, § 171, bordlägga interpellationen.
Beslutsunderlag
Karl-Erik Kruses interpellationssvar, daterat 2011-11-21
Agnetha Perssons interpellation, daterad 2011-10-12.
I ärendet yttrar sig Karl-Erik Kruse (S) och Agnetha Persson (C).
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Dnr 1046-2011

Interpellation, Nationell värdegrund för äldreomsorgen
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har ställt en interpellation till välfärdsutskottets
ordförande Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och arbete med
implementering av densamma i kommunen.
Beslutsunderlag
Birgitta Jönssons interpellationssvar, daterat 2011-11-21
Patrik Wilhelmssons interpellation, daterad 2011-11-06
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S) och Patrik Wilhelmsson (KD).
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Dnr 1044-2011

Interpellation, Pilotprojekt för en bättre hälsa för 60-75 åringar
Sammanfattning
Ida Andersson (C) har lämnat en fråga till välfärdsutskottets ordförande Birgitta
Jönsson (S).
Frågan gäller deltagande i pilotprojekt för bättre hälsa för 60-75-åringar.
Kommunfullmäktiges ordförande har med stöd av § 32, punkt 5, i arbetsordningen
kategoriserat om frågan till en interpellation.
Beslutsunderlag
Birgitta Jönssons interpellationssvar, daterat 2011-11-21
Ida Anderssons fråga, daterad 2011-11-07.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Ida Andersson (C), Karl-Erik Kruse (S),
Ulla Wallin (S), Fredrik Jönsson (C) och Jenny A Wenhammar (MP).
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