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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S), §§ 151 – 163
Stefan Andersson (S) , tjg ers för Karl-Erik Kruse, §§ 165 - 166
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf.
Claes Hallberg (S), §§ 151 – 164
Leif Johansson (S), tjg ers för Claes Hallberg (S), §§ 165 - 166
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Stefan Andersson (S), tjg ers för Eva Wigren (S), §§ 151-152
Eva Wigren (S), §§ 153-166
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Bedrija Halilovic (S), tjg ers för Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
- (SD)
Torsten Vigre (M)
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S), §§ 151 – 164
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Björn Nordström (C)
- (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S), §§ 151 - 164
Rolf Jonsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
Claes-Olof Malmberg (M), tjg ers för Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Eva Rosqvist (SD)
Dennis Nilsson (S), §§ 165 - 166
Tove Lorentz (V)
Krister Olsson (S), §§ 165 – 166
Icke tjänstgörande ersättare:
Stefan Andersson (S), §§ 153 - 164
Margareta Stenström (M)
Justerandes sign
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Ida Andersson (C)
Johan Wigrup (C)
J Håkan Andersson (C)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Lisa Svensson (MP)
Karl-Erik Karlsson (KD)
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§ 151

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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2012-12-17

§ 152

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för luciatåg med Kulturskolans elever och utdelning av
byggnadsvårdspremium för år 2012 till Teckomatorps Stations AB för att de på ett
förtjänstfullt sätt renoverat den på fastigheten Teckomatorp 6:7 kulturhistoriskt
intressanta byggnaden (Teckomatorps järnvägsstation).
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden har motiverat beslutet med att Teckomatorps
Stations AB har rekonditionerat och så långt det går bibehållit den kulturhistoriskt
intressanta byggnadens exteriör med fönster och tegelutsmyckningar som på ett
förtjänstfullt sätt samspelar med helheten.
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2012-12-17

§ 153

Anmälningsärenden
a) Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar:
Protokoll från välfärdsberedningen 2012-11-05
Protokoll från demokratiberedningen 2012-11-12.
b) Sammanställning från Vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för
tredje kvartalet 2012 (dnr 383-2012):
Välfärdsutskottet beslutade 2012-11-20, § 60, att godkänna kvartalsrapport för
tredje kvartalet 2012, avseende gynnande ej verkställda beslut. För tredje
kvartalet 2012 finns inga beslut att rapportera. Rapporten ska delges
kommunfullmäktige för information.
c) Vid sammanträdet 2012-11-19 meddelade Jenny A Wenhammar (MP) som sin
uppfattning att flera ledamöter reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut
2012-10-29, § 134. Presidiet har undersökt detta, genom att granska sina
anteckningar och lyssna på inspelningen från sammanträdet, och funnit att
någon reservation inte meddelades.
d) Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige (Dnr 1197-2012):
Länsstyrelsen har inte kunnat utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Christoffer Övén (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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2012-12-17

§ 154

Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 141, att bordlägga valet av ny
ledamot i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil Fennstam (SD),
valet av ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter
Kerstin Nordstedt (S), valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen,
valet av ledamot i ekonomiberedningen, valet av ledamot i demokratiberedningen
och valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
efter Freja Nilsson (V).
Fredrik Jönsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för LSR
Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Fredrik Jönsson, inkommen 2012-11-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 141.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Avsägelsen från Fredrik Jönsson (C) godkänns.

•

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

•

Valet av ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter
Kerstin Nordstedt (S) bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V)
bordlägges.

•

Någon ledamot i ekonomiberedningen efter Freja Nilsson (V) för tiden fram
t o m 2012-12-31 utses inte.

•

Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V)
bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.

•

Till ledamot i styrelsen för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB efter
Fredrik Jönsson (C) väljes Marie Irbladh (C).

Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ, TAM)
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2012-12-17

§ 155

Dnr 978-2012

Förslag till reviderad politisk organisation
Sammanfattning
Demokratiberedningen i Svalövs kommun har uppdraget att utveckla kommande
politiska organisation och att utvärdera nuvarande organisation. En utvärdering
gjorde hösten 2011 av PwC och har presenterats för såväl demokratiberedningen
som kommunstyrelsen. Det finns nu också ett förslag från kommunchefen till
ändrad förvaltningsorganisation. Förslaget till reviderad politisk organisation ska
också läsas mot detta förslag.
Förslaget innebär kortfattat att kommunstyrelsens nuvarande fyra utskott ersätts
med fyra nya utskott, att antalet ledamöter i utskotten utökas till fem, samt att
ekonomiberedningen utgår. Beredningarnas uppgift regleras i den nya
arbetsordningen för kommunfullmäktige som gäller fr o m 2012-07-01. Förslaget
kräver inget budgettillskott.
I dokumentet ”Förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun”,
daterad 2012-10-15, redovisas förslaget i sin helhet.
Demokratiberedningen fattade 2012-10-15, punkt 5), följande beslut: Ordförandens
förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun, daterad 2012-10-15,
antas som demokratiberedningens eget.
Kommunfullmäktige fattade 2012-11-19, § 144, följande beslut: 1) Svalövs
kommuns politiska organisation förändras på så sätt att Ekonomiberedningen samt
kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott, välfärdsutskott, gymnasieutskott
och tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott avskaffas per 2012-12-31. Uppdragen
för samtliga förtroendevalda i dessa organ återkallas därmed i enlighet med KL
4:10, p 2. 2) Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras på så sätt att § 53 får
följande lydelse: "Det som stadgas i §§ 47-48 är ej tillämpligt för
demokratiberedningen". 3) De avskaffade utskotten ersätts av kommunstyrelsens
arbetsutskott, vård- och omsorgsutskott, utbildningsutskott och
samhällsbyggnadsutskott. 4) Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag till
reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde. 5)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera gällande delegeringsordning i enlighet med
förändringen av den politiska organisationen. Intill dess ny delegeringsordning
beslutats, tillämpas den hittills gällande i tillämpliga delar. 6) Kommunstyrelsen
uppdras att göra en översyn av reglementen för kommunstyrelse, Socialnämnd
samt Bygg-, trafik- och räddningsnämnd. 7) Beslutet om fastställelse av politisk
organisation enl. PM "Ny politisk organisation i Svalövs kommun", fattat av
kommunfullmäktige 2009-03-30, § 32, upphäves. 8) Gällande Bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §
revideras på så sätt att punkt 2 b om insynsplatser i kommunstyrelsens utskott
utgår. 9) Årsarvodet för utskottets ordförande och vice ordförande ska vara 10 %
resp. 4 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. I det fall någon av
Justerandes sign
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kommunstyrelsens ordförande eller 2:e vice ordförande är utskottsledamot eller
ordförande/vice ordförande i utskott utgår endast arvode för uppdraget som
kommunstyrelseordförande eller 2:e vice ordförande.
Nu föreligger förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden och socialnämnden samt förslag till reviderad
delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla fr o m 2013-01-01.
Förutom direkta konsekvenser av nyordningen vad gäller utskottsindelningen under
kommunstyrelsen, föreslås några förändringar.
Arbetsmarknadsåtgärder/sysselsättningsfrämjande åtgärder och beslut om stöd till
barn i behov av särskilt stöd övertas av kommunstyrelsen från socialnämnden.
Gränssnittet mellan kommunstyrelsen och bygg-, trafik- och räddningsnämnden
vad gäller trafik och trafiksäkerhet förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03, § 174, att föreliggande förslag till
reviderad delegeringsordning antas att gälla fr o m 2013-01-01, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut. Förslaget till reglemente för kommunstyrelsen
revideras på så sätt att ansvarsområdena "infrastruktur" och "kollektivtrafik" flyttas
från arbetsutskottet (§ 23) till samhällsbyggnadsutskottet (§ 24). Kommunstyrelsen
föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut; Föreliggande förslag till
reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bygg-, trafik- och
räddningsnämnden samt socialnämnden antas att gälla fr o m 2013-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 174
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och
bygg-, trafik och räddningsnämnden
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 144.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Föreliggande förslag till
reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bygg-, trafik- och
räddningsnämnden samt socialnämnden antas att gälla fr o m 2013-01-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Föreliggande förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen,
bygg-, trafik- och räddningsnämnden samt socialnämnden antas att gälla
fr o m 2013-01-01.
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Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD), Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP) deltar ej i
beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, LWG, JWA, MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr 1068-2012

Egenavgifter för kost hos LSS från 2013
Sammanfattning
Barn under 18 år som vistas hos LSS för korttidstillsyn och fritidsverksamhet får
kost under dagen. Vid vistelse en hel dag faktureras en dagtaxa för en hel dag. Om
inte faktureras frukost, lunch och/eller kvällsmat. Insatser enligt LSS är avgiftsfria
men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för kost. För detta uttas en
egenavgift. Denna avgift har dock inte blivit uppräknad och har i minst fem år varit
följande, se tabell nedan.

Frukost
Lunch
Kvällsmat
Fritidsverksamhet hel dag
Korttidsverksamhet hel dag

Innan höjning
2012
15
35
23
50
75

Efter höjning
Fr.o.m. 2013
25
48
35
65
90

Då avgifterna inte blivit uppräknade på lång tid så föreslås nya egenavgifter för
kost gällande från 2013, se tabell ovan. Dessutom föreslås att egenavgifter för kost
hos LSS räknas upp varje kalenderår.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 53, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Anta egenavgifter för kost hos LSS med
frukost 25 kr från 2013. Anta egenavgifter för kost hos LSS med lunch 48 kr från
2013. Anta egenavgifter för kost hos LSS med kvällsmat 35 kr från 2013. Anta
egenavgifter för kost hos LSS med heldag fritidsverksamheten 65 kr från 2013.
Anta egenavgifter för kost hos LSS med heldag korttidsverksamheten med 90 kr
från 2013. Uppräkning av egenavgifterna för kost hos LSS enligt följande skrivelse
från år 2014 räknas upp varje kalenderår i enlighet med den procentuella
förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 177, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Egenavgiften för frukost inom LSS är 25 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för lunch inom LSS är 48 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för kvällsmat inom LSS är 35 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för kost heldag inom LSS fritidsverksamhet är 65 kr inkl moms,
fr o m 2013-01-01. Egenavgiften för kost heldag inom LSS korttidsverksamhet är
90 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01. Uppräkning av egenavgifterna för kost hos
LSS enligt ovan räknas från år 2014 upp varje kalenderår i enlighet med den
procentuella förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och
oktober 2012.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 177
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-20, § 53
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-05.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Charlotte Wachtmeister (M):
Egenavgiften för frukost inom LSS är 25 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för lunch inom LSS är 48 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för kvällsmat inom LSS är 35 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.
Egenavgiften för kost heldag inom LSS fritidsverksamhet är 65 kr inkl moms,
fr o m 2013-01-01. Egenavgiften för kost heldag inom LSS korttidsverksamhet är
90 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01. Uppräkning av egenavgifterna för kost hos
LSS enligt ovan räknas från år 2014 upp varje kalenderår i enlighet med den
procentuella förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och
oktober 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Egenavgiften för frukost inom LSS är 25 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för lunch inom LSS är 48 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för kvällsmat inom LSS är 35 kr inkl moms, fr o m
2013-01-01.

•

Egenavgiften för kost heldag inom LSS fritidsverksamhet är 65 kr inkl
moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för kost heldag inom LSS korttidsverksamhet är 90 kr inkl
moms, fr o m 2013-01-01.

•

Uppräkning av egenavgifterna för kost hos LSS enligt ovan räknas från år
2014 upp varje kalenderår i enlighet med den procentuella förändringen av
konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2012.

Icke deltagande i beslut
Jenny A Wenhammar (MP) deltar ej i beslutet, förutom vad gäller sista punkten.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN)
Justerandes sign
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§ 157

Dnr 1069-2012

Ombudgetering mellan Vård och Omsorg och LSS från 2013
Sammanfattning
Vård och omsorg har tidigare haft en del poster i sin budget som avser LSS budget.
Då LSS sedan lång tid tillbaka har eget budgetansvar krävs en delning av
driftsbudgeten och investeringsbudgeten mellan LSS och Vård och Omsorg från
2013. Genom förändringarna kommer beräkningsunderlaget för den s k pengen att
bli mer korrekt.
Innan delning mellan VoO och LSS
2013
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier
Inventarier boende
Larm

SUMMA

2014

2015

2016

2017

SUMMA

100
365
300
1000
400

100
365
300
1000
400

100
365
300
1000
400

100
365
300

100
365
300

500
1825
1500
3000
1200

2165

2165

2165

765

765

8025

Vård och Omsorg efter delning
2013
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier
Inventarier boende
Larm

SUMMA

2014

2015

2016

2017

SUMMA

66
144
300
1000
400

66
144
300
1000
400

66
144
300
1000
400

66
144
300

66
144
300

330
720
1500
3000
1200

1910

1910

1910

510

510

6750

LSS efter delning
2013
LSS
LSS
LSS
SUMMA

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier

2014

2015

2016

2017

SUMMA

34
121
100

34
121
100

34
121
100

34
121
100

34
121
100

170
605
500

255

255

255

255

255

1275

Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 54, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Överföra 1 220 000 kr i driftbudget
avseende hyra från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra
200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel från Vård och Omsorg till LSS
fr.o.m. 2013 års budget. Överföra 103 100 kr i driftbudget avseende administrativ
tjänst från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra 100 000 kr
i driftbudget avseende kapitalkostnader från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m.
2013 års budget. Överföra 100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014,
övriga inventarier överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
Överföra 121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, IT-investeringar
överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra
100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049, IT-investeringar till projekt
Justerandes sign
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2014, övriga investeringar inom Vård och Omsorgs investeringsram fr.o.m. 2013
års budget.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 178, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; 1 220 000 kr i driftbudget avseende hyra överföres från Vård och Omsorg
till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel
överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 103 100 kr i
driftbudget avseende administrativ tjänst överföres från Vård och Omsorg till LSS
fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i driftbudget avseende kapitalkostnader
överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i
investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga inventarier överförs från Vård
och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 121 500 kr i investeringsbudget
avseende projekt 2049, IT-investeringar, överföres från Vård och Omsorg till LSS
fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049,
IT-investeringar, överföres till projekt 2014, övriga investeringar inom Vård och
Omsorgs investeringsram fr.o.m. 2013 års budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 178
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-20, § 54
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-29.

Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): 1 220 000 kr i driftbudget avseende hyra överföres från Vård
och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 200 000 kr i driftbudget avseende
hjälpmedel överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
103 100 kr i driftbudget avseende administrativ tjänst överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i driftbudget avseende
kapitalkostnader överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga inventarier överförs
från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 121 500 kr i
investeringsbudget avseende projekt 2049, IT-investeringar, överföres från Vård
och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i investeringsbudget från
projekt 2049, IT-investeringar, överföres till projekt 2014, övriga investeringar
inom Vård och Omsorgs investeringsram fr.o.m. 2013 års budget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

1 220 000 kr i driftbudget avseende hyra överföres från Vård och Omsorg
till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

Utdragsbestyrkande
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•

200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

103 100 kr i driftbudget avseende administrativ tjänst överföres från Vård
och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

100 000 kr i driftbudget avseende kapitalkostnader överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga inventarier
överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, IT-investeringar,
överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049, IT-investeringar,
överföres till projekt 2014, övriga investeringar inom Vård och Omsorgs
investeringsram fr.o.m. 2013 års budget.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN)

Justerandes sign
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Dnr 1128-2012

Uppräkning av ersättningsbeloppen för särskilt boende, särskilt
boende med demensinriktning och korttidsboende för 2012
Sammanfattning
Svalövs kommun tillämpar brukarbaserat ersättningssystem för särskilt boende,
särskilt boende med demensinriktning och korttidsboende.
Den ersättning som betalas ut till verksamheten bör årligen räknas upp för att följa
löneutvecklingen.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 180, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2012
vara 2 168 kr. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska
från och med 1 april 2012 vara 589 630 kr. Ersättningsbeloppet för särskilt boende
ska från och med 1 april 2012 vara 428 782 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 180
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer, daterad 2012-11-16.

Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den
1 april 2012 vara 2 168 kr. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med
demensinriktning ska från och med 1 april 2012 vara 589 630 kr.
Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med 1 april 2012 vara 428 782
kr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2012
vara 2 168 kr.

•

Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och
med 1 april 2012 vara 589 630 kr.

•

Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med 1 april 2012 vara
428 782 kr.
Utdragsbestyrkande
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2012-12-17

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AFFR, JBN, MEKN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

18
(18)

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-17

§ 159

Sida

19
(19)

Dnr 726-2012

Svalövs bowlinghall – anhållan om tilläggsanslag för inköp av nya
kägelresningsmaskiner
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt av samtliga
bowlinghallar med speciellt fokus på säkerheten kring kägelresningsmaskinerna.
Svalövs bowlinghall inspekterades 2011-10-26 varvid det uppmärksammades
brister i arbetsmiljön. I inspektionsmeddelandet 2011-11-03 konstaterades att
åtgärder måste vidtas för att uppfylla säkerheten kring kägelresningsmaskinerna.
Bristerna måste vara åtgärdade senast 2013-10-26 i annat fall kommer
Arbetsmiljöverket att förbjuda användningen av de gamla maskinerna. Det som gör
att ärendet är brådskande är att det är många bowlinghallar som står inför en
likartad situation. För att leverantörerna ska kunna garantera att få fram
maskiner/material så att bristerna ska vara åtgärdade senast 2013-10-26 behöver
beställning helst göras före årsskiftet. Ambitionen är att göra åtgärderna under
sommaruppehållet 2013.
Det finns två sätt att åtgärda detta. Det ena är att uppgradera de snart 40 år gamla
maskinerna så att säkerhetskraven uppfylls. Det andra är att köpa helt nya
kägelresningsmaskiner. Det första alternativet skulle i princip innebära att man
bygger in de gamla maskinerna i ett nytt säkerhetsskal. De funktionella brister som
kägelresningsmaskinerna i övrigt har idag skulle inte påverkas av detta.
Driftsäkerheten för maskinerna är idag mycket dålig vilket medför återkommande
stopp, som i sämsta fall leder till att spelet får avbrytas för dagen på den drabbade
banan. Vid seriespel är detta speciellt alarmerande eftersom matcherna då inte kan
avslutas på föreskrivet sätt. Det börjar dessutom bli svårt att få tag på reservdelar
till de gamla maskinerna.
Förvaltningen har tillsammans med Svalövs Bowlingklubbars förening och
arrendatorn fört diskussioner om olika alternativ. Offerter har också tagits in för att
få grepp om prisbilden. Det har då framkommit att det skulle kosta omkring
460 000 kronor att uppgradera de gamla maskinerna så att Arbetsmiljöverkets krav
uppfylls. För att poängräkningssystemet ska fungera tillsammans med den nya
uppgraderingen tillkommer en kostnad på 70 000 kronor. Sammantaget skulle
insatserna innebära att driftsäkerheten för maskinerna inte förbättras utan kvarstår
på dagens oacceptabla nivå. Det förefaller därför inte vara ekonomiskt försvarbart
att göra denna lösning till en totalkostnad av 530 000 kronor.
Det finns två leverantörer på marknaden för kägelresningsmaskiner och offerter har
tagits in från båda. Den förmånligaste offerten för nya kägelresningsmaskiner
uppgår till 747 000 kronor exkl. moms. Vidare tillkommer kostnader för
demontering av befintliga maskiner, kostnader för att lyfta ner nya maskiner i
bowlinghallen samt elinstallation. Dessa uppskattas till cirka 35 000 kronor, vilket
ger en totalkostnad på 782 000 kronor. Med dessa insatser kan
bowlingverksamheten i Svalöv säkerställas för lång tid framöver.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oavsett vilket alternativ som väljs behöver den gamla oljemaskinen bytas ut.
Svalövs Bowlingklubbars förening kommer att stå för omkring halva kostnaden för
detta. Totalkostnaden för en begagnad oljemaskin beräknas uppgå till 60 000
kronor.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 52, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Välfärdsutskottet anhåller hos
kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 812 000 kronor för att täcka
investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin
till Svalövs Bowlinghall. Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen får
vägas in i diskussionerna kring kompletteringsbudget för 2013.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 181, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Välfärdsutskottet beviljas ett tilläggsanslag i investeringsbudget 2013 på
812 000 kronor för att täcka investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner
samt en begagnad oljemaskin till Svalövs Bowlinghall. Ökade kapitalkostnader till
följd av investeringen behandlas i samband med kompletteringsbudget I 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 181
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-20, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Underrättelse från Arbetsmiljöverket, daterad 2012-10-26
Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket samt riskbedömning med
handlingsplan, daterad 2012-06-15
Inspektionsmeddelande/resultat av genomförd inspektion av Svalövs Bowlinghall,
daterad 2011-11-03.

Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Välfärdsutskottet beviljas ett
tilläggsanslag i investeringsbudget 2013 på 812 000 kronor för att täcka
investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin
till Svalövs Bowlinghall. Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen
behandlas i samband med kompletteringsbudget I 2013.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Välfärdsutskottet beviljas ett tilläggsanslag i investeringsbudget 2013 på
812 000 kronor för att täcka investeringskostnaden för nya
kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin till Svalövs
Bowlinghall.

Utdragsbestyrkande
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Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen behandlas i samband med
kompletteringsbudget I 2013.

Protokollsanteckning
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Agnetha Persson (C), Björn
Nordström (C) och Eva Olofsson (C): Centerpartiet ställer sig bakom beslutet att
investera i kägelresningsmaskiner med tillbehör i den nya bowlinghallen. Vi utgår
dock ifrån att en ny bowlinghall kommer att diskuteras i samband med den nya
idrottshallen som ska byggas i Svalöv. Vi utgår också ifrån att den utrustning som
nu ska köpas, går att montera ner och använda vid en eventuell ny bowlinghall i
den nya idrottshallsbyggnaden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, JBN, KET)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Motionen har remitterats till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2012-11-08. I yttrandet
konstateras att det redan idag finns flera möjligheter för kommuninvånare att lämna
synpunkter på hur värdefull miljöskapande vegetation kan bevaras, bl.a. via
kommunens webbplats eller inom ramen för tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens medborgardialoger.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2012-11-21, 131, följande beslut:
Ordförandens yttrande, daterat 2012-11-08, antas som utskottets eget. Utskottet
föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 186, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 186
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-11-21, § 131
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2012-11-08
Kommunstyrelsens ordförandes remittering 2012-05-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-05-28, § 87
Christer Laurells och Eva Olofssons motion, daterad 2012-05-09.

Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Motionen anses besvarad
med hänvisning till yttrande från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP): Bifall till motionen.
I ärendet yttrade sig vidare Björn Nordström (C).

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Jenny A
Wenhammars m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Reservation
Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jenny A Wenhammars yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (JWA)

Justerandes sign
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Dnr 659-2012

Motion, Nytt övergångsställe i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en motion som gäller nytt övergångsställe i
Röstånga.
I motionen föreslås att kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett markerat
övergångsställe över väg 13 – eventuellt i kombination med någon fartdämpande
åtgärd – i anslutning till en av gångbanorna i korsningen mellan väg 108 och
väg 13.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2012-10-10, i vilket det bl.a.
konstateras att det finns skäl att göra en översyn av hur säkerheten för cyklister och
fotgängare kan förbättras utmed väg 103 i Röstånga tätort. I yttrandet föreslås
vidare att motionen ska bifallas, samt att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram
förslag på lämpliga åtgärder.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden fattade 2012-10-25, § 91, följande beslut:
Ordförandes yttrande, daterat 2012-10-04, antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen. Nämnden föreslog dessutom kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen bifalles med
hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket, ta fram förslag på
lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare utmed riksväg 13
i Röstånga tätort.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-12-03, § 187, kommunfullmäktige fatta följande
beslut; Motionen bifalles med hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden. Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket,
ta fram förslag på lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare
utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-03, § 187
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-10-25, § 91
Ordförandens yttrande, daterat 2012-10-10
Remittering av motion till nämnden, inkommen 2012-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2012 -06-18, § 101
Rolf Jonssons (MP) motion, inkommen 2012-06-04.

Justerandes sign
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Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Motionen bifalles med hänvisning till yttrande från
bygg-, trafik- och räddningsnämnden. Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans
med Trafikverket, ta fram förslag på lämplig åtgärd för att öka säkerheten för
cyklister och fotgängare utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.
I ärendet yttrade sig vidare Rolf Jonsson (MP).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalles med hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden.

•

Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket, ta fram
förslag på lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och
fotgängare utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.

Expediering:
Motionären
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (JWA, AEKL)

Justerandes sign
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Dnr 707-2012

Motion, Dricksvatten i Röstånga
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör
dricksvattentillgången i Röstånga.
I motionen föreslås att kommunen snarast kontaktar Sydvatten och övriga berörda
parter för en förutsättningslös utredning om en anslutning av Röstånga till
Sydvattennätet kan vara möjlig och lämplig. Möjligheterna att genom bredband,
samtidigt förbättra IT- och telekommunikationen, bör också beaktas.

Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2012-12-03.
I enlighet med arbetsordningen, presenterade Lennart Pettersson (C) motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerandes sign
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Dnr 1091-2012

Fråga, Tillgänglighet i Svalövs kommuns tätorter
Sammanfattning
Eva Olofsson (C) har lämnat en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson (S).
Frågan rör tillgänglighet i Svalövs kommuns tätorter.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 147, att frågan får ställas och att den
tas upp till behandling vid nästkommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S) och Eva Olofsson (C).

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterad 2012-12-17.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 147
Eva Olofssons (C) fråga, inkommen 2012-11-05.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Frågan och svaret läggs till handlingarna.
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Dnr 1025-2012

Interpellation, Färre invånare i Svalövs kommun
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har ställt en interpellation till ordföranden i kommunstyrelsen
Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör befolkningstillväxten i kommunen, och ställer frågor om varför
befolkningen minskar samt möjliga åtgärder.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 137, att interpellationen får ställas
och att den tas upp till behandling vid nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 148, att bordlägga ärendet.
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund
(FP), Ulla Wallin (S), Ann Pettersson (M), Jenny A Wenhammar (MP), Björn
Nordström (C), Hjördis Nilsson (FP), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C),
Rolf Jonsson (MP) och Eva Wigren (S).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönssons (S) svar, daterat 2012-12-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 148
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 137
Christer Laurells (C) interpellation, inkommen 2012-10-15.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Ajournering 20.50 – 21.05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 165

Sida
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Dnr 1027-2012

Interpellation, Kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor, I
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 138, att interpellationen får ställas
och att den tas upp till behandling vid nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 149, att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson,
daterat 2012-11-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 149
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 138
Jenny A Wenhammars (MP) interpellation med bilaga, inkommen 2012-10-15.
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S) och Jenny A Wenhammar (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 166

Sida
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Dnr 1171-2012

Interpellation, angående åtgärder vid Mölledammen i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en interpellation till ordförande för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör åtgärder vid Mölledammen i Röstånga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskotts ordförandes Charlotte
Wachtmeisters (S) svar, daterat 2012-12-16
Rolf Jonssons (MP) interpellation, inkommen 2012-11-29.
I ärendet yttrade sig Charlotte Wachtmeister (M), Rolf Jonsson (M), Hjördis
Nilsson (FP) och Patrik Wilhelmsson (KD).

Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Interpellationen får ställas

•

Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

