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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Stefan Pettersson (M) och Håkan Andersson (C)
2017-06-01, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 74 - 88

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Stefan Pettersson (M)

Håkan Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
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§ 74 Beslutad ärendelista
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88

Justerare
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Anmälningsärenden .................................................................................. 5
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Dnr -

§ 75 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Elever vid kulturskolan underhåller.
Kulturskolans chef, Siri Sjögren informerar om Kulturskolans verksamhet i
Svalövs kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 76 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några ärenden att anmäla finns inte.

Sammanfattning av ärendet
Några ärenden att anmäla finns inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 16-2017

§ 77 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Rickard Larsson (SD) och Anette Hallberg (S)
godkänns.
2. Till ny ledamot i valnämnden efter Anette Hallberg (S) som avsagt sig
uppdraget, väljes Göran Winér (S).
3. Till ny ordförande i valnämnden efter Anette Hallberg (S) som avsagt
sig uppdraget, väljes Göran Winér (S).
4. Till ny ersättare i valnämnden efter Göran Winér (S), som inträtt som
ledamot och ordförande, väljes Anette Hallberg (S).
5. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny röstsammanräkning efter Rickard Larsson (SD) som
avsagt sig uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Rickard Larsson (SD) har i skrivelse som inkom 2017-05-17 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Anette Hallberg (S) har i skrivelse daterad 2017-05-24 avsagt sig uppdraget
som ordförande och ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anette Hallberg (S), daterad 2017-05-29
Avsägelse från Rickard Larsson (SD), inkommen 2017-05-17
Protokollet ska skickas till:
Förtroendevald
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 21-2017

§ 78 Partistöd 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: ”Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-02, § 53, följande beslut: Liberalerna påminns
om att inkomma med kompletta handlingar inför kommunstyrelsens
sammanträde.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 75, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 75
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 53
Ansökan om partistöd från Liberalerna, inkommen 2017-04-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Liberalerna
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 52-2017, KS 63-2017

§ 79 Årsredovisning 2016 – KommunAssurans Syd
Försäkrings AB samt utvidgning av ägarkretsen
och utredning om obligatorisk direktplacering
Kommunfullmäktiges beslut
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2016
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för styrelsens förslag att bevilja delägarskap i KommunAssurans för de
kommuner inom Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF),
som ansöker om att bli delägare, under förutsättning att dessa tecknar
aktieägaravtal, godkänner gällande ägardirektiv, bedöms ha ett gott
skaderesultat, accepterar att direktplacera sitt försäkringsskydd i
bolaget och är beredda att delta i det skadeförebyggande arbetet.
4. Svalövs kommuns ombud instrueras slutligen att vid ordinarie
årsstämma rösta emot styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att
utreda frågan om obligatorisk direktplacering av delägarnas
försäkringsskydd i KommunAssurans enligt de riktlinjer arbetsgruppen
framfört.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-02, § 49, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Vidare föreslog arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: KommunAssurans Syd Försäkrings
AB årsredovisning för år 2016 noteras.
Inför bolagets ordinarie årsstämma 2016-06-15 har bolaget väckt två frågor,
vilka kommer att beslutas vid detta tillfälle. Det finns därför skäl för kommunen
att ta ställning till dessa.
Kommunstyrelsen fattade 2017-05-15, § 77 följande beslut: 1. Den verksamhet
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenligt
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1.
KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2016 noteras. 2.
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3. Svalövs kommuns ombud instrueras
att vid ordinarie årsstämma rösta för styrelsens förslag att bevilja delägarskap i
KommunAssurans för de kommuner inom Förenade Småkommuners
Försäkringsbolag (FSF), som ansöker om att bli delägare, under förutsättning
att dessa tecknar aktieägaravtal, godkänner gällande ägardirektiv, bedöms ha
ett gott skaderesultat, accepterar att direktplacera sitt försäkringsskydd i bolaget
och är beredda att delta i det skadeförebyggande arbetet. 4. Svalövs kommuns
ombud instrueras slutligen att vid ordinarie årsstämma rösta emot styrelsens
förslag att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om obligatorisk direktplacering
av delägarnas försäkringsskydd i KommunAssurans enligt de riktlinjer
arbetsgruppen framfört.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 77
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 49
Årsredovisning 2016 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning
för år 2016 noteras. 2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd
Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3. Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för styrelsens
förslag att bevilja delägarskap i KommunAssurans för de kommuner inom
Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF), som ansöker om att bli
delägare, under förutsättning att dessa tecknar aktieägaravtal, godkänner
gällande ägardirektiv, bedöms ha ett gott skaderesultat, accepterar att
direktplacera sitt försäkringsskydd i bolaget och är beredda att delta i det
skadeförebyggande arbetet. 4. Svalövs kommuns ombud instrueras slutligen att
vid ordinarie årsstämma rösta emot styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att
utreda frågan om obligatorisk direktplacering av delägarnas försäkringsskydd i
KommunAssurans enligt de riktlinjer arbetsgruppen framfört.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
KommunAssurans Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare
Kommunförvaltningen (KET, JBN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 112-2017

§ 80 Förfrågan om att bli delägare i Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i Inera AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns.
3. Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Företaget lnera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i lnera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i lnera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem
aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från lnera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala
lösningar.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-02, § 48, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun förvärvar av SKL
Företag AB 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 2) I ärendet redovisat aktieägaravtal
godkänns. 3) Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet genom
redovisat anslutningsavtal.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 83, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Svalövs kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier
i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. 2. I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns.
3.Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 83
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 48
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-03-27
Skrivelse från SKL, daterad 2017-03-24
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning 2015 för lnera AB, bilaga 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Svalövs kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem)
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. 2) I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns. 3)
Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
SKL Företag AB
Inera AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 171-2017, VON 19-2017

§ 81 Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommuns nuvarande riktlinjer för insatsen ledsagarservice
enligt 9 § 3 LSS upphör att gälla den 30 juni 2017.
2. Från och med den 1 juli 2017 gäller följande i samband med insatsen
ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS:


Insatsen är kostnadsfri men den enskilde står själv för sina egna
omkostnader i samband med ledsagningen.



Ekonomisk ersättning kan lämnas för utlägg enligt socialtjänstlagen för
ledsagarens omkostnader vid fritids- och/eller kulturella aktiviteter mot
uppvisande av kvitto. Ersättning kan lämnas med högst 200 kr per
månad. En individuell bedömning görs på förhand om en enskild fritidsoch/eller kulturell aktivitet kommer att överstiga ovan angivna belopp.
Utlägg för ledsagarens mat och dryck ersätts inte.



Jojo Serviceresor ger personer med färdtjänst rätt att kostnadsfritt ta
med sig ledsagare på Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.
Ersättning för resor med kollektivtrafik kan ersättas i de fall den enskilde
saknar färdtjänst. Taxiresor och resor i privat bil ersätts inte.



Resa till och från den enskildes hem eller mötesplats, ses som
arbetsresa och ersätts därmed inte.

3. Förvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för handläggning och
utbetalning av ersättning för ledsagares omkostnader i samband med
ledsagarservice. Uppdraget redovisas för vård- och omsorgsnämnden i
juni 2017.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutad riktlinje från 2004 för insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
behöver revideras då den inte är i enlighet med gällande praxis.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2011 ref. 8 funnit att
omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och
kulturella aktiviteter inte ingår i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
LSS saknar bestämmelser som gör det möjligt för kommunen att utge
ekonomiskt stöd till kostnader som inte avser personlig assistans. Anspråk på
ekonomisk ersättning för utlägg kan därför bara prövas enligt socialtjänstlagen
(SoL). HFD erinrade i domen om att kommunen har möjlighet att, om det finns
skäl för det, ge bistånd även om den enskilde inte uppfyller förutsättningarna för
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoLså kan bistånd lämnas enligt 4 kap. 2 § SoL.

Justerare
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Förvaltningen har uppmärksammat att det har skett en viss förskjutning mellan
insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och insatsen biträde av
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Det är viktigt att skillnaderna mellan uppdraget
ledsagarservice och kontaktperson tydliggörs.
Förslag till förändringar avseende ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har sänts på
remiss till rådet för funktionshindrade och pensionärer. I remissvar från PRO
Svalöv framförs synpunkter på att maxbeloppet på 200 kronor per månad i
ersättning för ledsagares omkostnader förefaller vara väldigt lågt satt.
Förvaltningen gör dock bedömningen att detta belopp är rimligt då ersättningen
framgent inte omfattar omkostnader för mat och dryck.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-04-13, § 26, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om riktlinjer för insatsen ledsagarservice
enligt 9 § 3 LSS, gällande fr o m 2017-07-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 85, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Svalövs kommuns nuvarande riktlinjer för insatsen
ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS upphör att gälla den 30 juni 2017. 2. Från och
med den 1 juli 2017 gäller följande i samband med insatsen ledsagarservice
enligt 9 § 3 LSS: • Insatsen är kostnadsfri men den enskilde står själv för sina
egna omkostnader i samband med ledsagningen. • Ekonomisk ersättning kan
lämnas för utlägg enligt socialtjänstlagen för ledsagarens omkostnader vid
fritids- och/eller kulturella aktiviteter mot uppvisande av kvitto. Ersättning kan
lämnas med högst 200 kr per månad. En individuell bedömning görs på förhand
om en enskild fritids- och/eller kulturell aktivitet kommer att överstiga ovan
angivna belopp. Utlägg för ledsagarens mat och dryck ersätts inte. • Jojo
Serviceresor ger personer med färdtjänst rätt att kostnadsfritt ta med sig
ledsagare på Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne. Ersättning för resor
med kollektivtrafik kan ersättas i de fall den enskilde saknar färdtjänst.
Taxiresor och resor i privat bil ersätts inte. • Resa till och från den enskildes
hem eller mötesplats, ses som arbetsresa och ersätts därmed inte. 3.
Förvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för handläggning och utbetalning av
ersättning för ledsagares omkostnader i samband med ledsagarservice.
Uppdraget redovisas för vård- och omsorgsnämnden i juni 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 85
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-04-13, § 26
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-04-06
Remissvar från PRO Svalöv, inkommen 2017-03-14
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-02-13
Socialnämndens beslut 2004-11-25, § 141 och 2004-08-26, § 91
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2004-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S) och Birgitta Jönsson (S): 1. Svalövs kommuns nuvarande
riktlinjer för insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS upphör att gälla den 30
juni 2017. 2. Från och med den 1 juli 2017 gäller följande i samband med
insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS: • Insatsen är kostnadsfri men den

Justerare
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14(26)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29

enskilde står själv för sina egna omkostnader i samband med ledsagningen. •
Ekonomisk ersättning kan lämnas för utlägg enligt socialtjänstlagen för
ledsagarens omkostnader vid fritids- och/eller kulturella aktiviteter mot
uppvisande av kvitto. Ersättning kan lämnas med högst 200 kr per månad. En
individuell bedömning görs på förhand om en enskild fritids- och/eller kulturell
aktivitet kommer att överstiga ovan angivna belopp. Utlägg för ledsagarens mat
och dryck ersätts inte. • Jojo Serviceresor ger personer med färdtjänst rätt att
kostnadsfritt ta med sig ledsagare på Skånetrafikens bussar och tåg inom
Skåne. Ersättning för resor med kollektivtrafik kan ersättas i de fall den enskilde
saknar färdtjänst. Taxiresor och resor i privat bil ersätts inte. • Resa till och från
den enskildes hem eller mötesplats, ses som arbetsresa och ersätts därmed
inte. 3. Förvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för handläggning och
utbetalning av ersättning för ledsagares omkostnader i samband med
ledsagarservice. Uppdraget redovisas för vård- och omsorgsnämnden i juni
2017.
Marika Jardert (V) och Kristina Carlsson (FI): Ändringsförslag: Ersättning kan
lämnas med högst 300 kr per månad.
Anders Svärd (S): Avslag på Marika Jarderts m fl yrkande.
I ärendet yttrade sig vidare Eva Olofsson.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marika Jarderts m fl ändringsyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförandens ställer därefter proposition på Anders Svärds (S) m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, MAIS, CAKK, SAMA)

Justerare
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Dnr KS 183-2017

§ 82 Interpellation, Bergkvarabuss
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) har lämnat in en interpellation till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden Olof Röstin (M) angående Bergkvarabuss.

Beslutsunderlag
Interpellation från Marika Jardert (V), inkommen 2017-05-04
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 186-2017

§ 83 Interpellation, Marknadsföring av Svalövs kommun
i samband med STCC på Ring Knutstorp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) har lämnat in en interpellation till ordförande i
kommunstyrelsen Birgitta Jönsson (S) angående Marknadsföring av Svalövs
kommun i samband med STCC på Ring Knutstorp.
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) har avgivit ett svar, daterat
2017-05-24
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson
(C), Torbjörn Ekelund (L), Lennart Pettersson (C) och Teddy Nilsson (SD).

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterat 2017-0524
Interpellation från Christer Laurell (C), inkommen 2017-05-15
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 253-2016, SBN 231-2016

§ 84 Motion, Vattendrag i och kring tätorterna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-03-20.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Johan Wigrup
(C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion avseende att
förbättra vården och skötseln av vattendragen som rinner genom kommunens
tätorter.
I motionen föreslås följande:
- Ett förslag tas fram på hur våra vattendrag, bl a genom en ändrad och bättre
skötsel, kan öka boendemiljön och livskvaliteten i våra sex tätorter.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2017-03-20.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-03-28, § 48, följande beslut: Ärendet
tas upp på nästa nämndsmöte.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-04-25, 69, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-03-20, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-03-20.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 87, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-03-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 87
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-04-25, § 69
Yttrande från ordförande, daterad 2017-03-20
Motion, inkommen 2016-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Charlotta Eldh (MP), Ingrid Ekström (SD), Angelie Fröjdh (M)
och Gunnar Bengtsson (S): 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-03-20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Mari Irbladhs m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Olof Röstins m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 369-2016, SBN 456-2016

§ 85 Motion, Fler tillagningskök
Kommunfullmäktiges beslut
1. Återremiss. Skälet till återremissyrkandet är att de verksamhetsmässiga
konsekvenserna inte belysts i svaret.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion rörande fler
tillagningskök. I motionen föreslås att:
- De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler
tillagningskök i Svalövs kommun inom skola och förskola utreds.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2017-03-20.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-03-28, § 49, följande beslut: Ärendet
tas upp på nästa nämndsmöte.
Ordförande har skrivit ett reviderat yttrande, daterat 2017-04-18.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-04-25, § 70, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-04-18, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-04-18.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 88, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-04-18.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 88
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-04-25, § 70
Reviderat yttrande från ordförande, daterat 2017-04-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-28, § 49
Yttrande från ordförande, daterad 2017-03-20
Motion, inkommen 2016-10-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S) och Angelie Fröjdh (M): 1) Motionen anses
besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat
2017-04-18.
Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Lennart Pettersson
(C), Kristina Carlsson (FI), Charlotta Eldh (MP), Linda Lindberg (SD) och Marika
Jardert (V): I första hand: Återremiss. Skälet till återremissyrkandet är att de
verksamhetsmässiga konsekvenserna inte belysts i svaret.

Justerare
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Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Eva Olofsson (C)
och Kristina Carlsson (FI): I andra hand: Bifall till motionen.
Ajournering 20.45 – 21.00

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Marie Irbladhs m fl förslag om återremiss.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl förslag om återremiss.

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för avslag på och 17 röster för bifall till Marie Irbladhs (C) m fl
återremissyrkande har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet i
enlighet med kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 383-2016, BIN 102-2017

§ 86 Motion, Uppmärksamma särbegåvade eleverna
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2016-10-31 att Svalövs
kommun ger barn med särbegåvning särskild undervisning i ämnen som
efterfrågas och att Svalövs kommun implementerar SKL:s handlingsplan för
särbegåvade barn.
Bildningsnämndens ordförande har formulerat ett svar där han bland annat
skriver att ” Då både anpassad studiegång nyttjas för dessa elever, samt då de
arbetsmetoder, som redovisas på Skolverkets hemsida nyttjas så är båda
motionens förslag redan implementerade i kommunens offentligt drivna skolor.
Den handlingsplan som motionären hänvisar till nyttjar också de metoder och
processer som redovisas på Skolverkets hemsida, samma forskning och
samma inventering av kunskapsläget som staten, via Skolverket, genomförts
under 2015.”
Bildningsnämnden fattade 2017-04-24, § 89, följande beslut: 1) Nämnden antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 89, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 89
Bildningsnämndens protokoll 2017-04-24, § 39
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterad 2017-04-13
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-06
Remittering, 2017-04-09
Motion, daterad 2016-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Eklund (L): Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
I ärendet yttrade sig vidare Linda Lindberg (SD).

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (L) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare
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Dnr KS 188-2017

§ 87 Motion, Säkrare villagator
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion i vilken bl.a. följande framgår.
Svalövs kommun gjorde vid sin hastighetsöversyn en revidering av den
kommunala bashastigheten till att numera vara 40 km/h. Under
revideringsprocessen angavs i brödtext till beslutsunderlagen att beslutade
kommunala LTF gällande 30 km/h skulle bibehållas, vilket senare inte gjordes. I
t.ex. Kågeröd, uppdaterade man gällande hastighet om 30 km/h till att bli 40
km/h på flera villagator. Detta tyckte vi var orimligt och gjorde via ett
initiativärende i den dåvarande Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ett försök
till rättning, vilket inte bifölls. Med den evidensen gällande trafik i tätort och den
bevisligen ökade överlevnads- och minskade skadenivå med en sänkning från
40 km/h till 30 km/h.
I motionen föreslås att:


Svalövs kommunfullmäktige ger uppdrag till den numera trafikansvariga
samhällsbyggnadsnämnden att se över och revidera hastighetsgränsen
för vägar inom våra villaområden till att endast vara 30 km/h.

Beslutsunderlag
Motion från Teddy Nilsson (SD) ), inkommen 2017-05-15
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 187-2017

§ 88 Motion, Säkrare skoltransporter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion i vilken följande framgår. Det har
konstaterats att många bussar som transporterar skolbarn i vår kommun saknar
erforderlig skyltning om skolbarn, något vi anser bör åtgärdas snarast. Detta för
att göra medtrafikanter medvetna om att barn lämnar bussen vid
busshållsplatser.
I motionen föreslås att:


Svalövs kommunfullmäktige ger uppdraget till bildningsnämnden att se
till att all transport av skolbarn i kommunen omgående har erforderlig
och laglig skyltning.

Beslutsunderlag
Motion från Teddy Nilsson (SD) ), inkommen 2017-05-15
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare
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Omröstningsbilaga 1
§ 85

Motion, Fler tillagningsskök

Ledamöter

Parti

Ja

1

Birgitta Jönsson

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

3

Fredrik Jönsson

C

4

Olof Röstin

M

1

5

Karl-Erik Kruse, ordf

S

1

6

Linda Lindberg

SD

1

7

Lennart Pettersson

C

1

8

Annelie Persson

S

9

Martin Cervin, tjg ers för Christer Jacobsson

SD

10

Ann Pettersson, 1:e vice ordf

M

1

11

Anette Hallberg, tjg ers för Claes Hallberg

S

1

12

Torbjörn Ekelund

L

1

13

Eva Olofsson

C

1

14

Ingrid Ekström

SD

1

15

Charlotta Eldh

MP

1

16

Afrim Goxhuli, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

17

Christer Laurell, 2:e vice ordf

C

18

Claes-Olof Malmberg

M

19

Kim Hellström

SD

20

Gunnar Bengtsson

S

21

Joakim Lundahl, tjg ers för Alexandra Borg

SD

1

22

Johan Wigrup, tjg ers för Ida Andersson

C

1

23

Ulla Wallin

S

1

24

Stefan Pettersson

M

1

25

Marika Jardert, tjg ers för Agneta Lenander

V

26

David Lenander, tjg ers för Krister Olsson

S

27

Anders Persson

SD

28

Sara Billquist Selberg

L

29

Marie Irbladh

C

30

Annie Karlsson

S

31

Vakant (Rickard Larsson)

SD

32

Kristina Carlsson, tjg ers för L Alenius Wallin

FI

33

Angelie Fröjdh, tjg ers för Mikael Nilsson

M

34

Håkan Andersson

C

35

Anders Svärd

S

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
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Avstår

Jävig

