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Sammanträdesdatum

2016-12-05

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.35

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C), §§ 181 - 193
Stefan Pettersson (M)
Annie Karlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Kim Hellström (SD)
Agneta Lenander (V)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef, §§ 181 -195, 197 - 199
Cecilia Hagström, tf personalchef
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Paul Eklund, tf socialchef, §§ 181 – 195, 197 - 199
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 181 - 195
Daniel Henriksson, informationsansvarig
Malin Vagnér, handläggare vid överförmyndaren, § 192
Eva Lövbom, räddningschef/säkerhetsschef, §§ 181 – 184, 190 – 191,
194
Björn Jonsson, polismyndigheten, §§ 181 – 184, 190 – 191, 194
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Utdragsbestyrkande

Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Ann Pettersson (M)
2016-12-06, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 181 - 201

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Ann Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2016-12-05

Anslaget under tiden

2016-12-08 – 2016-12-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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§ 181 Beslutad ärendelista
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201

Justerare
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Medborgarlöften polismyndigheten ......................................................... 18
Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn .................... 20
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Motion, Gemensamma odlingsprojekt - Så ett litet frö ............................ 28
Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp .......................................... 30
Motion, Handlingsplan för ökat bostadsbyggande .................................. 32
Motion, införa en förberedelseskola på prov i kommunen ...................... 34
Delegeringsbeslut .................................................................................... 36

Utdragsbestyrkande

3(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr -

§ 182 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Prel befolkningsstatistik per 2016-09-30 (Dnr 158-2016)
Halvårsredovisning från Söderåsens miljöförbund (Dnr 61-2016)
Granskning av delårsbokslut 2016 för Söderåsens miljöförbund (Dnr 61-2016)
Renhållningstaxa för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB 2017,
oförändrad (Dnr 400-2016)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar ifrån Näringslivsråd 2016-11-10
Protokoll från styrelsemöte, LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 201610-24
Protokoll, Direktionen för Medelpunkten 2016-09-28
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 184 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12-2016

§ 185 Ekonomisk uppföljning per den sista oktober för
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista oktober 2016.
Arbetsutskottet föreslog 2016-11-21, § 106, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Uppföljningen noteras.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober 2016,
reviderad version daterad 2016-11-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21, § 106
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober 2016,
daterad 2016-11-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L)
och Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1328-2015

§ 186 Budget 2017, plan 2018 - 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultat-, balans och finansieringsbudget för 2017 och plan 2018-2019
fastställs.
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
3. Kommunstyrelsens medges att för finansiering av beslutade
investeringar under 2017 upplåna maximalt 75 miljoner kronor.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att
överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på
respektive bolagsstämma.
5. Verksamheten Fritid tillföres 250 tkr i investeringsbudgeten 2017.

Icke deltagande i beslut
Charlotta Eldh (MP) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkanden.
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs m fl yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag till budget 2017, samt plan 2018 – 2019.
Arbetsutskottet fattade 2016-11-21, § 107, följande beslut: 1) Medge
omdisponering av 800 tkr 2017-2019 avseende Pedagogisk omsorg resterande
budget från verksamhet Förskola till Strategisk reserv. 2) Medge omdisponering
av 1.200 tkr 2017-2019 avseende Barn i behov av särskilt stöd från verksamhet
Förskola till Grundskola. 3) Medge omdisponering av 208 tkr 2017-2019
avseende Administrativ tjänst från verksamhet Kommunledning till Fritid. 4)
Medge omdisponering av 1.044 tkr 2017-2019 avseende LSS handläggare från
verksamhet Individ och familjeomsorg till LSS. 5) Medge omdisponering av
1.909 tkr 2017-2019 avseende Biståndshandläggare från verksamhet Individ
och familjeomsorg till Vård och omsorg. 6) Öka ram för verksamhet Förskola
med 650tkr 2017, 1.350 tkr 2018 o 2019 avseende Tågarp ny förskola hyra inkl
städ. 7) Öka ram för verksamhet Förskola med 120 tkr 2018 o 2019 avseende
Björkhälls förskola städkostnader. 8) Öka ram för verksamhet Förskola med 85
tkr 2017-2019 avseende Paviljonger i Billeberga städ och el. 9) Öka ram för
verksamhet Förskola med 35 tkr 2017, 88 tkr 2018 o 2019 avseende
kapitalkostnader inventarier. 10) Öka ram för verksamhet Grundskola med 96
tkr 2017, 151 tkr 2018 o 2019 avseende statliga satsningar i statens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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budgetproposition.11) Öka ram för verksamhet Vuxenutbildning med 712 tkr
2017 o 2018, med 699 tkr 2019 avseende statliga satsning i statens
budgetproposition. 12) Öka ram för verksamhet Revision med 130 tkr 20172019. 13) Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2017 avseende inventarier till 2
nya avdelningar Tågarps förskola. 14) Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2018
avseende inventarier till 2 nya avdelningar Röstånga förskola. 15) Anslå 150 tkr
i investeringsanslag 2017 avseende inventarier familjecentral.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Resultat-, balans och finansieringsbudget för 2017 och
plan 2018-2019 fastställs. 2) Mål och tillhörande visare fastställs enligt
budgetdokumentet. 3) Kommunstyrelsens medges att för finansiering av
beslutade investeringar under 2017 upplåna maximalt 75 miljoner kronor. 4)
Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna
de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Budget 2017, plan 2018 – 2019, reviderad version daterad 2016-11-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21, § 107
Budget 2017, plan 2018 – 2019, daterad 2016-11-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins (M) och Krister
Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-, balans och
finansieringsbudget för 2017 och plan 2018-2019 fastställs. 2) Mål och
tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 3) Kommunstyrelsens
medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2017 upplåna
maximalt 75 miljoner kronor. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiven på respektive bolagsstämma. 5) Verksamheten Fritid tillföres 250
tkr i investeringsbudgeten 2017.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: I första hand: 1)
Bifall till Centerpartiets budgetförslag. I andra hand: Yrkanden enl särskild
handling (bilaga 1).
Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: I första hand: 1) Bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag. I andra hand: Yrkanden enl budgetförslaget, sid 16 (bilaga 2).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl, Fredrik Jönssons och Linda
Lindbergs m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta
Jönssons m fl yrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons
andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Linda Lindbergs m fl
andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN, AAN)
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 1056-2014

§ 187 Näringslivsstrategi i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antas.
2. Näringslivsstrategin skall genomgå översyn i syfte att komplettera
innehållet med kulturella och kreativa näringar (KKN), senast 2017-1201.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 201512-14, § 124 att revidera näringslivstrategin. Syftet med revideringen är att få
en tydlig inriktning för hur arbetet med näringslivsfrågor ska ske framöver, vilka
frågor som ska prioriteras samt vilka mål som ska uppnås.
Förslaget på näringslivsstrategi har tagits fram i samråd med politik, företag och
tjänstemän och har även skickats ut på remiss. Totalt har fem remissvar
inkommit. Remissvaren har tagits i beaktande i det förslag till Näringslivsstrategi
som ligger till handlingarna.
Arbetsutskottet föreslog 2016-11-21, § 111, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Näringslivsstrategin för Svalövs
kommun antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av näringslivs- och turismchef
Katarina Borgstrand.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21, § 111
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-10
Förslag på Näringslivsstrategi, daterad 2016-11-10
Remissvar från Centerpartiet, daterad 2016-09-27
Remissvar från Sverigedemokraterna, daterad 2016-09-29
Remissvar från LRFs kommungrupp, daterad 2016-09-29
Remissvar från Region Skåne, daterad 2016-09-30
Remissvar från Feministiskt initiativ, daterad 2016-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C) och Olof
Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Näringslivsstrategin för
Svalövs kommun antas. 2) Näringslivsstrategin skall genomgå översyn i syfte
att komplettera innehållet med kulturella och kreativa näringar (KKN), senast
2017-12-01.
Linda Lindberg (SD): Bifall till Birgitta Jönssons yrkande, punkt 1).

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, KABD)
Kommunfullmäktige

Ajournering 15.05 – 15.20

Justerare
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Dnr 398-2016

§ 188 Strategisk lokalförsörjningsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att ta fram
förslag till en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till
2037. Detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 20 år.
2. Projektet finansieras med medel från Centrala projektmedel 2017,
200 000 kr.
3. Bildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden uppdras att finansiera projektet inom ram i
det fall kostnaderna överskrider 200 000 kr.
4. Förslag till uppdragsgivare, styrgrupp och projektägare godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens befolkning ökar med cirka 100 personer per år. Att kommunen
förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet
förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar för nyanlända
och ensamkommande flyktingungdomar. Även andelen äldre i behov av
vård och omsorg tenderar att öka. För att möta detta behov planerat och
kostnadseffektivt, är en strategisk lokalförsörjningsplan ett viktigt
planeringsunderlag inför denna lokalanskaffning.
Denna plan ger förutsättningar för att med god framförhållning kunna
planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i
ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma
framtida investeringsbehov samt kommunens samlade lokalkostnader.
Planen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga arbetet i
samband med kommunens strategiska plan- och budgetprocess.
Planen bör vara detaljerad de första 5 åren och ha en utblick på ca 20 år.
Projektet startar snarast möjligt med färdigställandetid våren 2017 och bör
anpassas till budgetprocessen och kommande flerårsplan.
Som uppdragsgivare till projektet föreslås KS och ordinarie ledamöter i
KSAU utgör politisk styrgrupp. Kommunens ledningsgrupp föreslås vara
projektägare och som projektledare utses samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg med stöd av extern konsult. I projektgruppen bör kommunens
samtliga sektorer vara representerade och likaså SvaBo/SvaLo.
Projektet finansieras med 200 000 kr från Centrala projektmedel. I det fall
kostnaden överskrider denna summa uppdras åt samtliga nämnder att
finansiera projektet inom ram.

Justerare
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Parallellt med detta projekt pågår revidering av kommunens
boendeprogram, boendeplanering och översiktsplanen. Dessa är tillika
viktig input till den strategiska lokalförsörjningsplanen.
Arbetsutskottet föreslog 2016-11-21, § 112, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att ta
fram en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till 2027.
Detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 10 år. 2)
Projektet finansieras med medel från Centrala projektmedel 2017, 200 000
kr. 3) Bildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden uppdras att finansiera projektet inom ram i det
fall kostnaderna överskrider 200 000 kr. 4) Förslag till uppdragsgivare,
styrgrupp och projektägare godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21, § 112
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M),
Teddy Nilsson (SD) och Charlotta Eldh (MP): 1) Kommunstyrelsens
arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en strategisk
lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till 2037. Detaljerad plan för de
första fem åren och en utblick på ca 20 år. 2) Projektet finansieras med medel
från Centrala projektmedel 2017, 200 000 kr. 3) Bildningsnämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att finansiera projektet inom ram i det fall kostnaderna överskrider 200
000 kr. 4) Förslag till uppdragsgivare, styrgrupp och projektägare godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MSDG)
AB SvalövsLokaler

Justerare
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Dnr 151-2001

§ 189 Konsumentrådgivning i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalet med Helsingborgs stad säges upp med sista giltighetsdatum
2017-12-31.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattande följande beslut 2015-12-07, § 215, rörande
effektiviseringskrav i Svalövs kommun för 2016:
”Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag på besparingar
motsvarande 0,5 % av omslutningen. Minst hälften skall realiseras inom
kommunens administration. Hälften medges realiseras inom annan verksamhet,
t ex som minskad kompensation för löneökningar. Besparingar får ej påverka
kvaliteten i verksamheterna, eller pengsystemet.”
Förvaltningen har i samband med budgetarbetet tagit fram ett antal förslag på
effektiviseringar av verksamheten. Dessa har presenterats vid
budgetberedningen i mars 2016 där förvaltningens tankar om förändrade behov
presenterades och underlag delades ut. Bland annat föreslogs en uppsägning
av det avtal som finns angående konsumentvägledning med Helsingborgs stad.
Hänvisning görs istället till konsumentverket och de tjänster som erbjuds genom
deras telefontjänst och hemsida.
Effektiviseringskraven fanns även med i det förslag som den styrande
kollationen presenterade och som sen fastställdes av kommunfullmäktige 201606-20, § 86. Den årliga effekten av uppsägningen och besparingen uppskattas
uppgå till 128 000 kronor per år.
Om avtalet ej sägs upp senast 2016-12-31 kommer effektiviseringen ej att
kunna effektueras.
Arbetsutskottet fattade 2016-11-21, § 108, följande beslut: Ärendet
återremitteras.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf kommunchef Kerstin
Lingebrant.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21, § 108
Förvaltningens skrivelse, daterad 2016-09-22
Redovisning av ärende hanterade av konsumentvägledning i Helsingborg
Skiss på konsumentverkets hemsida och ”Hallå konsument”, daterad 2016-0922

Justerare
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Budget beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 86
Samverkansavtal, daterat 2007-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Törbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (L), Teddy Nilsson (SD)
och Linda Lindberg (SD): Avtalet med Helsingborgs stad säges upp med sista
giltighetsdatum 2017-12-31.
Fredrik Jönsson (C): Verksamheten bibehålles i nuvarande form.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN, MAN)
Helsingborgs stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1348-2014

§ 190 Förlängning av överenskommelse mellan
polismyndigheten och Svalövs kommun för
perioden 2016-01-01 – 2017-06-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen förlängning av befintligt samverkansavtal mellan polisen och
kommunen antas att gälla till och med 2017-06-30.
2. Förvaltningen uppdras att starta en process för framtagande av ett nytt
samverkansavtal som ska gälla för perioden 1/7 2017-2018. Arbetet
leds av räddningschef/säkerhetschef Eva Lövbom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 99, följande beslut:
Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om
åtgärdsplan för 2015 gäller till och med 2015-12-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2016-02-01, § 7, följande beslut, med
anledning av utvärdering av överenskommelsen: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef/säkerhetschef Eva
Lövbom och Björn Jonsson, polismyndigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-23, med bilaga
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-01, § 7
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 99
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs
(SD), Fredrik Jönssons (C), Ingrid Ekströms (SD) och Torbjörn Ekelunds (L)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreslagen förlängning av befintligt
samverkansavtal mellan polisen och kommunen antas att gälla till och med
2017-06-30. 2) Förvaltningen uppdras att starta en process för framtagande av
ett nytt samverkansavtal som ska gälla för perioden 1/7 2017-2018. Arbetet
leds av räddningschef/säkerhetschef Eva Lövbom.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, EOL)
Polismyndigheten (Björn Jonsson)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 402-2016

§ 191 Medborgarlöften polismyndigheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarlöften är en del av den nya polisorganisationens styrmodeller. Syftet
är att gynna ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt i lokalpolisområdena. För
att öka polisens tillgänglighet i kommunens tätorter upprättades ett
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen i december 2015. Genom
projektet ”Mobil polisstation” utökades närvaron på strategiska platser vilket
syftade till att ge en brottsförebyggande effekt, samt underlättade för
medborgare att komma i kontakt med polisen.
Projektet löper ut 2016-12-31, och medborgarlöftet behöver därför förnyas.
Medborgarlöften är en del av polisorganisationens styrmodeller. Syftet är att
gynna ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt i lokalpolisområdena. För att öka
polisens tillgänglighet i kommunens tätorter upprättades ett medborgarlöfte
mellan Svalövs kommun och Polisen i december 2015. Genom projektet ”Mobil
polisstation” utökades närvaron på strategiska platser vilket syftade till att ge en
brottsförebyggande effekt, samt underlättade för medborgare att komma i
kontakt med polisen.
Under projektet har såväl en skriftlig enkät som enskilda samtal använts för att
inhämta önskemål och åsikter. Medborgarnas uppfattning är att polisen i för
liten utsträckning närvarar på de olika orterna i kommunen. Den allt
övergripande uppfattningen har varit att det mobila kontoret skall få vara kvar
och gärna utökas.
Om medborgarlöftet undertecknas kommer polisen, i samverkan med Svalövs
kommun, under 2017 att fortsätta att driva och utveckla den mobila
polisstationen. Formerna blir i grunden som under projekttiden d.v.s. att den
mobila stationen bemannas 2-3 dagar per vecka och då ställs upp i någon av
tätorterna under en förmiddag eller eftermiddag.
Platser och tider för den mobila polisstationen kommer att annonseras på
kommunens hemsida samt i den lokala tidningen, Papperstidningen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Björn Jonsson, polismyndigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-23, med bilaga

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C),
Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Kommunstyrelsens ordförande
ges rätten att underteckna medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och
Polisen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, EOL)
Polismyndigheten (Björn Jonsson)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 173-2016

§ 192 Fördelning av statlig ersättning för
ensamkommande barn
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fördelning av bidrag från Migrationsverket sker enligt principer i rapport
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn
och ungdomar”, daterad 2016-11-29. Fördelningen avser
verksamhetsåren 2016 och 2017.
2. Förvaltningen uppdras att återkomma med en utvärdering till
kommunstyrelsen senast i februari 2018.

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en rapport med förslag till fördelning
av statlig ersättning för ensamkommande barn.
Arbetsutskottet fattade 2016-11-21, § 109, följande beslut: Informationen
noteras.
Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat om fördelningsprinciper för statlig
ersättning för nyanlända-Flyktingar. I det beslutet ingår även ett uppdrag till
förvaltningen att återkomma med fördelningsprinciper avseende
ensamkommande barn. Redovisning av det uppdraget har nu skett
Svalövs kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl,
till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.
Ersättning betalas ut till kommunen dels som schablonbelopp och dels efter
ansökan. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens
verksamheter vilket medför behov av att fördela ersättningen till de olika
verksamhetsområdena.
Fram till och med 2015 har ersättning i Svalövs kommun fördelats efter en
modell som inte varit tillräckligt tydlig och transparant.
Kommunförvaltningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter för
de berörda verksamheterna. Dess uppgift har varit att arbeta fram en ny
fördelningsmodell för att ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för
nyanlända.
Gruppen har valt samma struktur för upplägget avseende ensamkommande
flyktingar som gjordes för övriga nyanlända flyktingar.
Gruppens rapport har därefter behandlats i kommunens ledningsgrupp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Rapporten från arbetsgruppen handlar bara om medel som erhållits och väntas
erhållas 2016.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av handläggare Malin Vagnér,
överförmyndaren

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M) och Linda
Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fördelning av bidrag
från Migrationsverket sker enligt principer i rapport ”Fördelning statlig ersättning
för nyanlända - Ensamkommande barn och ungdomar”, daterad 2016-11-29.
Fördelningen avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) Förvaltningen uppdras
att återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen senast i februari 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, PAEK, RTN, JBN, AAN, MNVR, MAZO, SABG)
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 373-2016

§ 193 Taxor och medlemsbidrag för Söderåsens
Miljöförbund 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Taxor och medlemsbidrag för Söderåsens miljöförbund antas att gälla
från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens beslut
1. Jämförelse med i övriga Skåne gällande taxor tas fram under 2017.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot förslaget till beslut i kommunfullmäktige till förmån för Teddy Nilssons
(SD) m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Söderåsens Miljöförbund föreslår vid medlemssamråd 2016-11-01 ändringar i
taxor och medlemsbidrag med mera ifrån 2017.
Arbetsutskottet föreslog 2016-11-21, § 110, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Taxor och medlemsbidrag för
Söderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1 januari 2017.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från samrådsmöte 2016-11-01
Bilaga, underlag för budget 2017, daterad 2016-11-15
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2016-10-18, § 126

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Håkan Anderssons (C) och Fredrik
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Taxor och
medlemsbidrag för Söderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1
januari 2017.
Fredrik Jönsson (C), Håkan Andersson (C), Teddy Nilsson (SD) och Birgitta
Jönsson (S): Jämförelse med i övriga Skåne gällande taxor tas fram under
2017.
Teddy Nilssons (SD) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bifall till bibehållen taxa samt höjning av medlemsbidrag fr
o m 2017-12-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Teddy Nilssons m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MSDG)
Kommunfullmäktige
Söderåsens Miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 399-2016, BRN 77-2016

§ 194 Risk- och sårbarhetsanalys för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys godkänns.
2. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör underlag till framtagande av ett nytt
styrdokument för Svalövs kommuns krisberedskapsarbete för åren
2017-2019.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap är kommunen
skyldig att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys varje mandatperiod. Denna
analys ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med att förebygga,
planera för och hantera kriser.
Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys är framtagen genom olika
seminarier där alla verksamheter har varit representerade.
Bygg-och räddningsnämnden föreslog 2016-11-17, § 105, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommuns risk- och
sårbarhetsanalys godkänns. 2) Risk- och sårbarhetsanalysen utgör underlag till
framtagande av ett nytt styrdokument för Svalövs kommuns
krisberedskapsarbete för åren 2017-2019.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef/säkerhetschef Eva
Lövbom.

Beslutsunderlag
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2016-11-17, § 105
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-18
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Svalövs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons
(SD), Linda Lindbergs (SD), Ann Petterssons (M), Torbjörn Ekelunds (L) och
Håkan Anderssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs
kommuns risk- och sårbarhetsanalys godkänns. 2) Risk- och
sårbarhetsanalysen utgör underlag till framtagande av ett nytt styrdokument för
Svalövs kommuns krisberedskapsarbete för åren 2017-2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 387-2016, SBN 82-2016

§ 195 Detaljplan för del av Teckomatorp 20:1
(Flerbostadshus)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus) antas.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-03-22 förvaltningen i uppdrag att teckna
markupplåtelseavtal med AB Svalövsbostäder.
Nämnden gav 2016-06-21 förvaltningen i uppdrag att samråda om
planförslaget. Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 201607-13 – 2016-08-15.
Efter revidering med anledning av inkomna samrådssynpunkter beslutade
nämnden 2016-09-27 att låta ställa ut planen för granskning. Detaljplanen har
varit utställd för granskning under perioden 2016-10-12 – 2016-11-02.
Granskningshandlingen har därefter reviderats till antagandehandling.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-11-15, § 171, följande beslut:
1)Redogörelse över inkomna samråds- och granskningssynpunkter på
Detaljplan för del av Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-11-15, § 195
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-31
Redogörelse över inkomna samråds- och granskningssynpunkter
Antagandehandling

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Eva Olofssons
(C), Torbjörn Ekelunds (L), Charlotta Eldhs (MP) och Teddy Nilssons (SD)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Detaljplan för del av Teckomatorp
20:1 (Flerbostadshus) antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Ändringsyrkande: ”Beteckningen
BD i planbeskrivningen ändras till att endast vara B”.
Olof Röstin (M): Avslag på Teddy Nilssons m fl ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl ändringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder, robert.johansen@svalovsbostader.se
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, ASB, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 403-2016, BIN 436-2016

§ 196 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för Svalövs kommun antas att gälla från den
1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av regeringen fattat beslut om nytt belopp för
maxtaxan inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Att
taket förändras i förhållande till föregående år beror på att inkomsttaket har
reglerats. Eftersom taket höjs innebär det att de högsta avgifterna höjs.
För invånarna innebär avgiftsökningen ett belopp på mellan 16-49 kr/barn och
månad. De nya högsta avgifterna ska tillämpas från den 1 januari 2017.
Övriga förändringar som föreslås i regelverket står under följande rubriker;
sekretess, pedagogisk omsorg, kö, omsorgstid, öppettider, abonnemang,
omsorg på obekväm arbetstid, barnomsorgstaxa enligt maxtaxa.
Bildningsnämnden föreslog 2016-11-28, § 111, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för
Svalövs kommun antas att gälla från den 1 januari 2017.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf utbildningschef Roland
Tufvesson.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-11-28, § 111
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-14
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, daterad 201611-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Eva
Olofssons (M), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Regler, taxor och e-tjänster för Svalövs kommun antas
att gälla från den 1 januari 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, MAZO, MAWT, LELE, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 92-2016, SBN 140-2016

§ 197 Motion, Gemensamma odlingsprojekt - Så ett litet
frö
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2016-11-07.

Sammanfattning av ärendet
Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V) har
lämnat en motion avseende en odling på kommunal mark.
I motionen föreslås att:
-

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppgift att avsätta ett markområde i
varje tätort som intresserade odlare kan ta i besittning

-

Möjligheten att odla annonseras på kommunens hemsida och i
lokaltidningen och att området märks ut.

-

Lämplig tjänsteperson kallar till uppstartsmöte på varje ort.

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-11-15, 174, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2016-11-07, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-07.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-11-15, § 174
Förslag till yttrande, daterat 2016-11-07
Remittering av motion
Motion Gemensamma odlingsprojekt - Så ett litet frö, daterad 2016-02-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås,
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-07.
Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins och Charlotta Eldhs yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (efter beslut i KF)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 252-2016, SBN 230-2016

§ 198 Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-08.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion rörande utveckling av kvarteret
med bl.a. Ängslyckan i Teckomatorp. I motionen föreslås att:
-

Ett förslag på hur nämnda kvarter kan utvecklas och bebyggas med fler
bostäder, tas fram i samverkan med Teckomatorpsborna.

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-11-15, § 175, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2016-11-08, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-08.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-15, § 175
Förslag till yttrande, daterat 2016-11-08
Remittering av motion
Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp, daterad 2016-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-08.
Fredrik Jönsson (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Motionären (efter beslut i KF)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 152-2016, SBN 137-2016

§ 199 Motion, Handlingsplan för ökat bostadsbyggande
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-08.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C ), Eva Olofsson (C ) och Håkan Andersson (C ) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Christer
Laurell (C) har lämnat in en motion rörande handlingsplan för ökat
bostadsbyggande. I motionen föreslås:
-

att snarast upprättas en handlingsplan för ett ökat bostadsbyggande i
kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-11-15, § 176, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2016-11-08, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2016-11-08.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-11-15, § 176
Förslag till yttrande, daterat 2016-11-08
Remittering av motion
Motion Handlingsplan för ökat bostadsbyggande, daterad 2016-03-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat
2016-11-08.
Fredrik Jönssons (C) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins och Fredrik Jönssons m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare
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§ 200 Motion, införa en förberedelseskola på prov i
kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig till förmån för Linda Lindbergs yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2016-05-16 att
”kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att:
1. göra skolan på Odengården till en Förberedelseskola i Svalövs kommun som
pilotprojekt.
2. utreda kostnaderna, förutsättningarna och möjligheterna för att inrätta
Förberedelseskola för samtliga nyanlända enligt förslag ovan.
3. utreda de ekonomiska kostnaderna för de introduktionsklasser vi har idag.
4. utreda kostnaden för uppföljning och utvärdering organiserad som i texten
ovan.”
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att då ett
pilotprojekt rörande Förberedelseskola inte bedöms vara förenligt med
nuvarande lagstiftning och att en start av ett sådant pilotprojekt bedöms
inkräkta på rektorernas lagenliga ansvarsområde så är ett pilotprojekt inte bara
onödigt utan även, sannolikt, olagligt. Av denna anledning föreslås motionen
avslås.
Bildningsnämnden fattade 2016-10-27, § 104, följande beslut: 1) Nämnden
antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-27, § 104
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-10-19
Remittering av motion, daterad 2016-06-08
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2016-05-16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.
Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linda Lindbergs
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionären (efter beslut i KF)
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1481-2015

§ 201 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201612-05.
Anställningar oktober 2016

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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YRKANDE
Att uppdra åt kommunfullmäktige att utarbeta och erbjuda resursskola/team till samtliga elever åk
4-6 på de skolor som det fortfarande saknas.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att inrätta ett fältarbetarteam, som framförallt arbetar
drogförebyggande med inriktning personal, elever, föräldrar för en drogfri miljö, samt att kunna
bearbeta de problem som våra ungdomar kan tänkas hamna i när vi nu ser en ökad droganvändning.
En integrerad tjänst med elevhälsan och fritidsverksamheten i kommunen.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att projektera och anlägga multiarenor på Lunnaskolan och
Parkskolan.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att uppföra skatepark i anslutning till Heleneborgshallen som ett
arbetsmarknadsprojekt för möjlighet till ungdomspraktiker.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att projektera och uppföra utegym på strategisk placering i
Röstånga som första projekt. Gärna som ett arbetsmarknadsprojekt.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att planera och rationalisera kommunens skötsel av grönytor,
utemiljö och promenadstråk för att uppnå en bestående, trygg och välskött yttre vistelsemiljö.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att verkställa möjligheten till fritt trygghetslarm efter
behovsprövning.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att ta bort stödet för modersmålsträning och hemspråk i
förskolan och istället lägga resurserna på träning i Svenska språket.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att ge varje förvaltning i uppdrag att beräkna och sammanställa
de kostnader och ev intäkter man har för asyl ooh migrationsmottagningen. Därefter årligen göra ett
migrationsbokslut för att se kostnaderna och eventuella intäkter för kommunen.
Att uppdra åt kommunfullmäktige att ge våra medborgare rätten att lämna in medborgarförslag.

Sverigedemokraterna i Svalöv

Linda Lindberg_______________
Gruppledare

Teddy Nilsson____________________
Led. Oppositionsråd
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