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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf
Claes Hallberg (S)
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
Stefan Andersson (S), tjg ers för Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
- (SD)
Torsten Vigre (M)
Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Björn Nordström (C)
- (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Aase Jönsson (KD), §§ 103 - 111
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD), §§ 112 - 117
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Eva Rosqvist (SD)
Tove Lorentz (V)
Icke tjänstgörande ersättare:
Leif Johansson (S)
Ida Andersson (C)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Patrik Wilhelmsson (KD), §§ 103 - 111
Karl-Erik Karlsson (KD)
Justerandes sign
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§ 103

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.

Justerandes sign
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§ 104

Anmälningsärenden
a) Beslut från Socialstyrelsen, 2012-06-05, avs Förstärkt tillsyn av kommunernas
och landstingens/regionernas insatsser till personer med psykisk
funktionsnedsättning, ärendet avslutas
b) Protokoll från Ekonomiberedningen, 2012-05-21
c) Protokoll från Välfärdsberedningen, 2012-06-21
d) Protokoll från Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, 2012-06-05
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Informationen noteras.

•

Det noteras att Lennart Pettersson ej var närvarande vid Rådets för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete sammanträde 2012-06-05
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Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 93, att bordlägga valen av ersättare i
välfärdsberedningen efter Simon Röstin (M) som inträtt som ledamot och ledamot i
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Emil Fennstam (SD).
Ola Caesar (V) har avsagt sig sin insynsplats i kommunstyrelsen, uppdragen som
ledamot i Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen, samt ersättare för
insynsplats i Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden.
Ann-Louise Danielsson (KD) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
Demokratiberedningen och som ersättare för insynsplats i Välfärdsberedningen.
Malin Olsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
Välfärdsberdningen, ersättare i Bygg-, trafik- och räddningsnämnden och ersättare i
rådet för Folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Det noteras att (V) efter valen vid dagens sammanträde har följande uppdrag
vakanta: ersättare i Demokratiberedningen, ersättare för insynsplats i Styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling samt ledamot och ersättare i Valberedningsnämnden.
Beslutsunderlag
Malin Olssons avsägelse, daterad 2012-08-17
Ann-Louise Danielssons avsägelse, daterad 2012-08-17
Ola Caesars avsägelse, daterad 2012-06-21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-18, § 93.
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Ola Caesars (V), Ann-Louise Danielssons (KD) och Malin Olssons (C)
avsägelser godkännes.

•

Till ersättare i välfärdsberedningen efter Simon Röstin (M) som inträtt som
ledamot väljes Stefan Pettersson (M).

•

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

•

Till insynsplats i kommunstyrelsen, efter Ola Caesar (V) som avsagt sig
uppdraget, väljes Freja Nilsson (V).

Utdragsbestyrkande
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•

Till ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen, efter Ola Caesar (V) som
lämnade uppdraget i samband med att han beträdde insynsplatsen, väljes
Sanna Ahlberg (V).

•

Till ledamot i demokratiberedningen, efter Ola Caesar (V) som avsagt sig
uppdraget, väljes Freja Nilsson (V).

•

Till ledamot i ekonomiberedningen, efter Ola Caesar (V) som avsagt sig
uppdraget, väljes Freja Nilsson (V).

•

Till ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen,
efter Ola Caesar (V) som avsagt sig uppdraget, väljes Tove Lorentz (V).

•

Till ersättare för insynsplats i bygg-, trafik- och räddningsnämnden, efter
Ola Caesar (V) som avsagt sig uppdraget, väljes Tove Lorentz (V).

•

Till insynsplats i välfärdsberedningen, efter Anne-Maj Olsson (V) som
avsagt sig uppdraget, väljes Sten Magnusson (V).

•

Till insynsplats i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Knud
Nörrelökke (V) som avsagt sig uppdraget, väljes Marika Jardert (V).

•

Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Ann-Louise Danielsson
(KD) som avsagt sig uppdraget, bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen efter Ann-Louise
Danielsson (KD) som avsagt sig uppdraget, bordlägges.

•

Valet av ledamot i Välfärdsberedningen, efter Malin Olsson (C), som
avsagt sig uppdraget, bordlägges.

•

Valet av ersättare i Bygg-, trafik- och räddningsnämnden, efter Malin
Olsson (C), som avsagt sig uppdraget, bordlägges.

•

Valet av ersättare i rådet för Folkhälso- och brottsförebyggande arbete, efter
Malin Olsson (C), som avsagt sig uppdraget, bordlägges.

Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, KALN, CAKK, CBN, AAFR, SEAG, KAJN, TAM, JBN)
Helsingborgs stad

Justerandes sign
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Dnr 86-2012

Årsredovisning 2011, Landskrona Kävlinge Svalövs
Gymnasieförbund
Sammanfattning
Föreligger årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund för
år 2011.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 118, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbunds årsredovisning för år
2011 noteras. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 118
Årsredovisning 2011, Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund
Revisionsberättelse
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbunds
årsredovisning för år 2011 noteras. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs
Gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbunds årsredovisning för år
2011 noteras.

•

Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund
Landskrona kommun

Justerandes sign
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Dnr 89-2012

Årsredovisning 2011, Finsam – Samordningsförbundet
Landskrona Svalöv
Sammanfattning
Föreligger årsredovisning från Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv
för år 2011.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 119, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv årsredovisning för år
2011 noteras. Direktionen för Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-08-13, § 119
Årsredovisning 2011, Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv för år
2011, med bilagor
Revisionsberättelse
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2011 noteras. Direktionen för Finsam –
Samordningsförbundet Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv årsredovisning för år
2011 noteras.

•

Direktionen för Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Expediering:
Finsam – Samordningsförbundet Landskrona Svalöv
Landskrona kommun

Justerandes sign
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Dnr 442-2012

Granskning av intern kontroll - Revisionsrapport mars 2012
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalöv granskat den interna
kontrollen. Revisionen vill ha kommunstyrelsens svar på de synpunkter som
framförs senast 2012-08-30.
Kommunförvaltningen har yttrat sig över rapporten.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-07-30, § 28, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Kommunchefen uppdras att utse ansvarig för intern
kontroll i enlighet med kommunförvaltningens förslagsskrivelse.
Kommunförvaltningen uppdras att presentera ett nytt förslag till policy för intern
kontroll senast november 2012.
Utskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2012-08-13, § 121, följande beslut:
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunchefen uppdras att utse ansvarig för intern kontroll i enlighet med
kommunförvaltningens förslagsskrivelse. Kommunförvaltningen uppdras att
presentera ett nytt förslag till policy för intern kontroll senast november 2012.
Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 121
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-07-30, § 28
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-07-10
Granskning av intern kontroll - Revisionsrapport mars 2012
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP): Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner at
kommunfullmäktige antar dem.
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MAN) (uppdrag)
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Dnr 471-2012

Införande av ersättning enligt schablontider
Sammanfattning
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem
inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. I samband därmed beslutades även att
utförarna inklusive Svalövs kommuns hemvård skulle ersättas enligt särskild
bestämd timtaxa för utförd tid. Systemet har nu börjat tillämpas i praktiken, varvid
vissa förändringar har visat sig nödvändiga.
Tvätt
Svalövs kommuns hemvård tvättar samtliga av sina brukares tvätt i samma
tvättinrättning. Detta har lett till att fråga uppkommit hur mycket tid som ska
registreras för varje brukares tvätt. Vad avser såväl Svalövs kommuns hemvård
som externa utförare finns vidare en risk för att dubbelregistrering sker genom att
utförarna registrerar hela den tid det tar för en maskin att tvätta färdigt samtidigt
som de registrerar tid för att utföra andra uppgifter under samma tid.
För att lösa ovanstående problem föreslår förvaltningen att utförarna för
genomförande av tvätt ska ersättas enligt schablontid istället för faktiskt utförd tid.
Enligt kommunens ”Riktlinjer utifrån begreppet skälig levnadsnivå vid
biståndsprövning av serviceinsatser i Svalövs kommun” bedöms det vara skälig
levnadsnivå att tvätt sker varannan vecka. Tvätthanteringen innefattar tvättning,
torkning och insortering i skåp. Utförarna är enligt ”Förfrågningsunderlag avseende
valfrihetsystem enligt LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Svalövs
kommun” skyldiga att följa riktlinjerna. För att gå utöver dessa krävs beslut i
teamet, dvs. sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare och
hemtjänstpersonal.
För att få fram en schablontid har förvaltningen utgått från att genomsnittsbrukaren
tvättar fyra maskiner per tillfälle och att 30 minuter per tvätt behövs för att tvätta,
torka och sortera in i skåp. Den totala schablontiden som utföraren ska fakturera
blir således 2 timmar per brukare och tvättillfälle.
Inköp
För att få samordningsvinster är det vanligt att hemtjänstspersonalen utför flera
inköp samtidigt. Det leder till svårigheter när registrering ska ske av utförd tid.
Förvaltningen föreslår därför att utförarna ska ersättas enligt schablontid per inköp.
Enligt kommunens ”Riktlinjer utifrån begreppet skälig levnadsnivå vid
biståndsprövning av serviceinsatser i Svalövs kommun” innebär skälig levnadsnivå
att inköp- och ärendeinsatser utförs en gång per vecka i den närmsta butiken.
Insatsen innefattar även planering av inköp, uppackning av varor, utsortering av
utgången mat samt avtorkning av skåpsytor där mat förvaras. Utförarna är enligt
”Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst och
delegerad hemsjukvård i Svalövs kommun” skyldiga att följa riktlinjerna. För att gå
utöver dessa krävs beslut i teamet, dvs. sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut,
biståndshandläggare och hemtjänstpersonal.
Justerandes sign
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Förvaltningen har bedömt att skälig tidsåtgång för insatsen inköp är 45 minuter,
vilket är föreslagen schablontid.
Matdistribution
Enligt beslutat avgiftssystem ska brukarna faktureras en fast avgift för
matdistribution. I och med att Movit används och utförarna registrerar den tid de är
hos brukarna har brukarna tyvärr även fakturerats enligt timtaxa för den tid som
utförarna är hos dem. För att undvika denna dubbelfakturering föreslår
förvaltningen att utförarna ska ersättas enligt schablontid istället för faktiskt utförd
tid.
Vid de tidmätningar som gjorts sedan Movit infördes har snittiden varit 3 minuter
vid distribution av mat. Förvaltningen föreslår därför att schablontid för
matdistribution ska vara 3 minuter per portion. Schablontiden ska innefatta
leverans samt eventuell uppläggning av mat.
Service- eller omvårdnadstaxa
Tvätt, inköp och matdistribution är serviceinsatser varför schablontiderna ska
faktureras enligt servicetaxa.
Avgifter till brukarna
Genom beslut i kommunfullmäktige 2012-05-28 § 82, dnr 471-2012, har avgifterna
för ledsagning och hälso- och sjukvårdsinsatser vid delegerad hemsjukvård ändrats
så att dubbelfakturering undviks i dessa fall. Även avgiften för trygghetslarm
ändrades i beslutet.
I och med ovanstående beslut och det nu aktuella beslutet ska dubbelfaktureringar
inte förekomma.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 126, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande 2 timmar enligt
servicetaxan för insatsen tvätt. Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande
45 minuter enligt servicetaxan för insatsen inköp. Utförare ska erhålla
schablonersättning motsvarande 3 minuter enligt servicetaxan för insatsen
matdistribution. Ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2012.
Förvaltningen får i uppdrag att införa formuleringar avseende ovanstående
schablonersättningar i ”Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt
LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Svalövs kommun”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 126
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-06-04
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande 2 timmar
enligt servicetaxan för insatsen tvätt. Utförare ska erhålla schablonersättning
motsvarande 45 minuter enligt servicetaxan för insatsen inköp. Utförare ska erhålla
Justerandes sign
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schablonersättning motsvarande 3 minuter enligt servicetaxan för insatsen
matdistribution. Ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2012.
Förvaltningen får i uppdrag att införa formuleringar avseende ovanstående
schablonersättningar i ”Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt
LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Svalövs kommun”.
Björn Nordström (C) och Birgitta Jönsson (S): Kommunförvaltningen uppdras att
till kommunstyrelsen redovisa en uppföljning per 2013-08-31.
I ärendet yttrade sig vidare Agnetha Persson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Björn Nordströms m fl yrkande och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande 2 timmar enligt
servicetaxan för insatsen tvätt.

•

Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande 45 minuter enligt
servicetaxan för insatsen inköp.

•

Utförare ska erhålla schablonersättning motsvarande 3 minuter enligt
servicetaxan för insatsen matdistribution.

•

Ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2012.

•

Förvaltningen får i uppdrag att införa formuleringar avseende ovanstående
schablonersättningar i ”Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem
enligt LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Svalövs
kommun”.

•

Kommunförvaltningen uppdras att till kommunstyrelsen redovisa en
uppföljning per 2013-08-31.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AFFR, MAN (uppdrag))
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Dnr 106-2011

Översiktsplan för Svalövs kommun – aktualitetsprövning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14, § 52, att en aktualitetsprövning av
Översiktsplan 2007 skulle påbörjas. Kommunförvaltningen har därefter tillskrivit
Länsstyrelsen med önskemål om redovisning och synpunkter gällande de statliga
intressena och myndighetens syn på planens aktualitet.
Svar från Länsstyrelsen kom in till kommunen 2012-05-30. Sammanfattningsvis
konstaterar Länsstyrelsen att ny lagstiftning införts sedan planen antogs och att nya
kunskapsunderlag tillkommit inom flera områden, liksom arbetet med nationella
mål.
Översiktsplaneringen har genom nya plan- och bygglagen en allt viktigare roll.
Genom att löpande se över översiktsplanen hålls den aktuell och kan fungera som
ett instrument för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas, både
strategiskt och områdesvis. På så sätt underlättas arbetet både för beslutsfattare och
tjänstemän samt ger allmänhet och företag tydlig inblick.
Förvaltningen konstaterar i skrivelse daterad 2012-05-30 att exempelvis ett
förtydligande och ställningstagande av kommunens markanvändning,
förhållningssätt till grönområden och riksintressen liksom en miljöbedömning
skulle kunna utvecklas i en bearbetning av Översiktsplan 2007.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-06-20, § 72,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att inleda en översyn av Översiktsplan 2007.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 128, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommunförvaltningen uppdras att inleda en översyn av Översiktsplan
2007.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-06-20, § 72
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-05-30.
Länsstyrelsens yttrande, inkommet 2012-05-30.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-14, § 52.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Kommunförvaltningen
uppdras att inleda en översyn av Översiktsplan 2007.
I ärendet yttrar sig vidare Rolf Jonsson (MP) och Lennart Pettersson (C).
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att komunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att inleda en översyn av Översiktsplan
2007.

Expediering:
Kommunförvaltningen (ABN (arkiv), TSA, VSK, BRG)
Länsstyrelsen i Skåne län
Boverket
Region Skåne
Trafikverket

Justerandes sign
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Dnr P 2008-230, 202-2007

Detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet),
Billeberga samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Plan- och strategiutskottet gav 2008-06-04, § 60, förvaltningen i uppdrag att bl a
påbörja detaljplanearbetet för Billeberga 10:34 (Blomområdet).
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 5 maj t o m 10 juni 2011,
på plansamråd 16 november t o m 14 december 2011 och på granskning
(utställning) från 21 mars t.o.m. 18 april 2012.
Planen syftar till att i huvudsak pröva nybyggnation av villor eller radhus,
alternativt marklägenheter. I norra området medges möjlig markanvändning
förutom till boende även till skola (förskola) och/eller vård.
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11-18 § miljöbalken och i 5 kap 18§ plan- och bygglagen. En
separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas inte.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2012-06-20, § 71, följande beslut:
Särskilt utlåtande från utställning/granskning, daterat 2012-06-20, godkänns.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till detaljplan för del av
fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet) i Billeberga samhälle, Svalövs
kommun, daterad 2012-05-27, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 129, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34
(Blomområdet) i Billeberga samhälle, Svalövs kommun, daterad 2012-05-27,
antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 129
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-06-20, § 71,
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-05-27, med tillhörande plankarta
med planbestämmelser och illustrationskarta, grundkarta (redovisas på plankarta),
planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömning, underlag för
bedömning av betydande miljöpåverkan (checklista), särskilt utlåtande samt
dagvattenutredning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-01, § 16.
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Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M), Aase
Jönsson (KD) och Ingrid Ekström (SD): Förslag till detaljplan för del av
fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet) i Billeberga samhälle, Svalövs
kommun, daterad 2012-05-27, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34
(Blomområdet) i Billeberga samhälle, Svalövs kommun, daterad 2012-0527, antas.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK, ABN (arkiv))
Sakägare

Justerandes sign
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Dnr 623-2009

Arvoden för politiska uppdrag i tillfälliga beredningar, råd och
gymnasieutskott
Sammanfattning
Före valet 2010 fattade kommunfullmäktige beslut avseende bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Redan under innevarande
mandatperiod har förändringar beslutats som åstadkommit obalanser i Svalövs
kommuns bestämmelser som kan verka menligt för möjligheten att behålla
förtroendevalda på vissa uppdrag. I samband med ingången i en ny mandatperiod
görs en analys och justering av regelverket av demokratiberedningen, för beslut i
kommunfullmäktige.
Ordföranden i ekonomi- och personalutskottet har i en skrivelse föreslagit åtgärder
för att hantera de obalanser som uppkommit under mandatperioden i tre olika fall.
Det rör ersättning till (1) ordförande och vice ordförande i tillfälliga beredningar,
(2) ordförande och vice ordförande i kommunens råd för funktionshindrade och
pensionärer samt rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och (3) till
ordförande och vice ordförande i gymnasieutskottet
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-06-18, § 23, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ordförande för tillfälliga
beredningar ersätts med 10 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen.
Vice ordförande för tillfälliga beredningar ersätts med 4 % av ersättningen till
ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är detta i enlighet med
ersättningsnivån till ordförande och vice ordförande i kommunens andra
beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan gäller endast den period under
vilken den tillfälliga beredningen verkar. 2) Ordförande för ett av kommunens två
råd erhåller fast arvode med 1 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen.
Vice ordförande erhåller fast arvode med 0,5 % av arvodet till ordförande i
kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med arvodet till ordförande i
valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats
och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser.
Arvodering av förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av
uppdraget erhåller fast arvode från uppdrag i det organ hen representerar. 3)
Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast arvode motsvarande 10 % av
arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller ett arvode
motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är
detta i nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott och
beredningar. 4) Bestämmelser om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Finansiering sker inom ramen för budget för
kostnader för politiker. 5) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en
översyn av tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens andra vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma
med förslag på eventuella justeringar.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-08-13, § 132, kommunfullmäktige fatta beslut i
enlighet med utskottets förslag.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 132
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-06-18, § 23
Förslagsskrivelse från ordföranden i ekonomi- och personalutskottet, daterad 201205-30
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP): 1) Ordförande för tillfälliga beredningar ersätts med 10 %
av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga
beredningar ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I
båda fallen är detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice
ordförande i kommunens andra beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan
gäller endast den period under vilken den tillfälliga beredningen verkar. 2)
Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode med 1 % av arvodet
till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast arvode med 0,5 %
av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med
arvodet till ordförande i valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig
uppskattning av arbetsinsats och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot
nuvarande bestämmelser. Arvodering av förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i
de fall innehavaren av uppdraget erhåller fast arvode från uppdrag i det organ hen
representerar. 3) Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast arvode
motsvarande 10 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande
erhåller ett arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen.
I båda fallen är detta i nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott
och beredningar. 4) Bestämmelser om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att
beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Finansiering sker inom ramen för
budget för kostnader för politiker. 5) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra
en översyn av tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens andra vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma
med förslag på eventuella justeringar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Ordförande för tillfälliga beredningar ersätts med 10 % av ersättningen till
ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga beredningar
ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda
fallen är detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice
ordförande i kommunens andra beredningar. Arvodering för presidiet enligt
ovan gäller endast den period under vilken den tillfälliga beredningen
verkar.
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•

Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode med 1 % av
arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast
arvode med 0,5 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första
fallet är detta i nivå med arvodet till ordförande i valnämnden under ”icke
valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats och ansvar som
följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser. Arvodering av
förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av uppdraget
erhåller fast arvode från uppdrag i det organ hen representerar.

•

Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast arvode motsvarande 10 %
av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller ett
arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I
båda fallen är detta i nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga
utskott och beredningar.

•

Bestämmelser om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Finansiering sker inom ramen för
budget för kostnader för politiker.

•

Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen
av arvoden för kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andra
vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma med förslag på
eventuella justeringar.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG, KALN, CAKK, MAP)
Helsingborgs stad (Lone Nilsson)

Justerandes sign
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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.
Motionen överlämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för
handläggning 2011-11-21, § 180. Kommunstyrelsens ordförande remitterade 201111-29 motionen till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister har
skrivit ett yttrande där det bl.a. framgår att ett aktivt engagemang i Föreningen
Sveriges Ekokommuner på sikt kan vara intressant men att kommunen med
nuvarande fokus på miljömåls- och energieffektiviseringsarbetet samt engagemang
i HUT Skåne för tillfället inte har möjlighet till engagemang i fler föreningar. Bl.a.
mot bakgrund av detta förslås att motionen ska anses besvarad. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet antog 2012-05-23, § 61, yttrandet som sitt eget.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-04, § 111, att föreslå kommunfullmäktige att
fatta följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2012-05-14.
Kommunfullmäktige fattade 2012-06-18, § 99, följande beslut: Ärendet bordlägges
till nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-18, § 99
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-04, § 111
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 61
Förslag till yttrande från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande,
daterat 2012-05-16
Kommunstyrelsens ordförandes remittering, daterad 2011-11-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21, § 180
Patrik Wilhelmssons motion, daterad 2011-11-06.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Motionen avslås med hänvisning till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2012-05-14.
Justerandes sign
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Rolf Jonsson (MP), Patrik Wilhelmsson (KD) och Jenny A Wenhammar (MP):
Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters och Rolf Jonssons m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte Wachtmeisters
yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2012-05-14.

Reservation
Patrik Wilhelmsson (KD), Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (KP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Jonssons m fl yrkande.
Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 729-2012

Motion, Inrätta en naturskola i Svalövs kommun
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en motion i vilken föreslås att Svalövs kommun
undersöker möjligheterna att inrätta en ”mobil naturskola”.
I enlighet med arbetsordningen presenterade Rolf Jonsson motionen.
Beslutsunderlag
Rolf Jonssons motion, daterad 2012-06-29.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 825-2012

Motion, Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion i vilken
föreslås bestämmelserna om pension och avgångsersättning i Svalövs kommun ses
över.
I enlighet med arbetsordningen presenterade Lennnart Pettersson motionen.
Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) och Fredrik Jönssons (C) motion, daterad 2012-08-10.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 826-2012

Interpellation, Näringsriktiga skolmåltider
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) har lämnat en interpellation ställd till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör hur kostenheten i Svalövs kommun arbetar för att kontinuerligt
säkerställa att de måltider eleverna erbjuds i skolan är näringsriktiga, hur man
kontinuerligt följer upp skolmåltidernas näringsriktighet samt hur dessa
uppföljningar dokumenteras och kommuniceras.
Beslutsunderlag
Agnetha Perssons interpellation, daterad 2012-08-10
Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen får ställas.
I ärendet yttrade sig Charlotte Wachtmeister (M), Agnetha Persson (C), Ann
Böndergaard (S) och Torbjörn Ekelund (FP).
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Dnr 718-2012

Fråga, Asylboende i Röstånga
Sammanfattning
Ingrid Ekström (SD) har lämnat en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson (S).
Frågan rör ett av Migrationsverket nyeablerat boende i Blinkarp, Röstånga.
Beslutsunderlag
Birgitta Jönssons (S) svar, daterat 2012-06-21
Ingrid Ekströms (SD) fråga, inkommen 2012-06-21
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD).

Justerandes sign
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