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Sammanträdesdatum

2017-06-19

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 22.10

Beslutande

Birgitta Jönsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M)
Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Linda Lindberg (SD)
Lennart Pettersson (C)
Anneli Persson (S)
Christer Jacobsson (SD)
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Bedrija Halilovic (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Alexandra Borg (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Ida Andersson (C)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Ulla Wallin (S), §§ 89-91, 93-100
Stefan Pettersson (M)
Agneta Lenander (V), §§ 89-105. Marika Jardert (V) tjg ers för Agneta
Lenander, § 106
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Kerstin Nordstedt (S), tjg ers för Annie Karlsson (S)
- (SD)
Kristina Carlsson (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C), §§ 89-91, 93-106
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Angelie Fröjdh (M)
Anna Berg von Linde (M)
Marcus Zadenius (L)
Pernilla Ekelund (L)
Marika Jardert (V), §§ 89-105

Övriga deltagare

Tf. kommunchef Kerstin Lingebrant
Nämndsekreterare Sara Månsson
Lennart Andersson, revisor Söderåsens Miljöförbund
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Fredrik Jönsson och Claes Hallberg
2017-06-22, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 89 - 106

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Fredrik Jönsson (C) och Claes Hallberg (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Anslaget under tiden

2017-06-26 – 2017-07-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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§ 89 Beslutad ärendelista
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

Anmälningsärenden .................................................................................. 4
Avsägelser och val .................................................................................... 5
Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund – revisionsanmärkning
resp. beslut om ansvarsfrihet .................................................................... 6
Partistöd 2017 ........................................................................................... 9
Effektiviseringar för Svalövs kommun ..................................................... 11
Årsredovisning 2016- AB Sydvatten ....................................................... 13
Samverkansavtal mellan Svalövs kommun och polisen ......................... 14
Ändring av valdistrikt ............................................................................... 16
Enkel fråga om vårdtagare och personal ................................................ 18
Enkel fråga om att kontakta Skånetrafiken ............................................. 19
Interpellation, bredband........................................................................... 20
Interpellation, vård och omsorgen i kommunen ...................................... 21
Interpellation, Hantering av arbetskläder och skor till vårdpersonal ....... 22
Motion, Införande av fältsekreterare ....................................................... 23
Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och kulturell betydelse ........ 25
Motion, Handlingsplan suicid .................................................................. 26
Interpellation, Bergkvarabuss.................................................................. 27

Ärendet § 106 Interpellation, Bergkvarabuss läggs till på sammanträdet.
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Dnr -

§ 90 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Länsstyrelsen beslutade 2017-06-14 att utse Martin Cervin (SD) till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Rickard Larsson (SD) som avsagt
sig uppdraget 2017-05-17 (Dnr 16-2017)
b) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2017
från vård och omsorg (Dnr VON 1-2017 och KS 193-2017)
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-05-18, § 33, att godkänna
kvartalsrapport för kvartal 1 2017 avseende gynnande ej verkställda
beslut. För kvartal 1 fanns 16 beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 16-2017

§ 91 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från David Lenander (S) godkänns.
2. Till ombud för den som inte tillhör Svenska kyrkan efter David Lenander
(S) nomineras Katarina Lundgren (S).
3. Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter David Lenander (S)
som avsagt sig uppdraget, väljs Anette Hallberg (S).
4. Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Anette Hallberg
(S) bordläggs.
5. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny röstsammanräkning efter David Lenander (S), som
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
David Lenander (S) har i skrivelse daterad 2017-05-29 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i vård- och omsorgsnämnden och
ombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Beslutsunderlag
Avsägelse från David Lenander, daterad 2017-05-29
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA)
Berörd förtroendevald

Justerare
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Dnr KS 50-2017

§ 92 Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund –
revisionsanmärkning resp. beslut om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige delar revisionens uppfattning var gäller den
framställda anmärkningen mot direktionen, mot bakgrund av vad som
framkommit av revisionsberättelse och granskningsrapport från EY,
samt av kommunfullmäktiges presidiums motivering.
2. Dåvarande ordföranden i direktionen, Marianne Zackrisson, beviljas inte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, mot bakgrund av vad som
framkommit av revisionsberättelse och granskningsrapport från EY,
samt av kommunfullmäktiges presidiums motivering.
3. Övriga ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
4. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016 godkänns.
5. Kommunstyrelsen uppdras kontakta övriga kommuner i Söderåsens
Miljöförbund för dialog om reglering av balanskravsresultatet på 2 972
tkr. Grunden för dialogen är att skattekollektivet bör stå för hela
regleringen.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Christer Jacobsson (SD), Ingrid
Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Rolf Arne Persson (SD) och Anders
Persson (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå Teddy Nilssons m.fl.
tilläggsyrkande till förmån för bifall till Teddy Nilssons tilläggsyrkande avseende
punkt 6.
Teddy Nilsson (SD) inkom 2017-06-21 med en skriftlig reservation, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
I revisionsberättelsen avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016 avstyrker
revisorerna respektive medlemskommuns fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet
för dåvarande ordförande, Marianne Zackrisson. Revisorerna tillstyrker i övrigt
att respektive medlemskommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen.
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen årligen pröva om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Fullmäktige ska fatta sitt beslut i
ansvarsfrågan före utgången av juni månad.
Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges
sida.
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Av 5 kap. 31 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska inhämta förklaringar
till de anmärkningar som framställts i revisionsberättelsen och revisorernas
uttalande att ansvarsfrihet inte beviljas.
Direktionen och avgångna ledamöter och ersättare har beretts möjlighet att
avge förklaring senast den 30 maj 2017.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-02, § 51, följande beslut: Torbjörn Ekelund (L)
får i uppdrag att initiera ett ärende hos direktionen för Söderåsens Miljöförbund,
där direktionen ombeds ta fram en rekommendation, huruvida
medlemskommunerna bör göra en åtalsanmälan eller ej.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016
noteras. 2) Dåvarande ordförande i direktion, Marianne Zackrisson, beviljas inte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3) Övriga ledamöter i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 99 följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Nu föreligger också protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2017-05-16, § 48,
där kommunerna föreslås fatta följande beslut: Balanskravunderskottet för 2016
ska inte återställas.
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande övertar ordförandeskapet under tiden
ordförande föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums förslagsskrivelse, daterad 2017-06-07
Söderåsens Miljöförbunds protokoll 2017-05-16, § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 106
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 51
Revisionsberättelse avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016
Direktionens beslut 2017-03-14, § 20
Årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund 2016
Yttrande inkommit 2017-05-16
Yttrande inkommit 2017-05-16
Yttrande inkommit 2017-05-22
Yttrande inkommit 2017-05-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart
Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh (MP), Kristina Carlsson
(FI), Agneta Lenander (V), Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): 1.
Kommunfullmäktige delar revisionens uppfattning var gäller den framställda
anmärkningen mot direktionen, mot bakgrund av vad som framkommit av
revisionsberättelse och granskningsrapport från EY, samt av
kommunfullmäktiges presidiums motivering. 2. Dåvarande ordföranden i
direktionen, Marianne Zackrisson, beviljas inte ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016, mot bakgrund av vad som framkommit av
revisionsberättelse och granskningsrapport från EY, samt av

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(27)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-19

kommunfullmäktiges presidiums motivering. 4. Söderåsens Miljöförbunds
årsredovisning för 2016 godkänns. 5. Kommunstyrelsen uppdras kontakta
övriga kommuner i Söderåsens Miljöförbund för dialog om reglering av
balanskravsresultatet på 2 972 tkr. Grunden för dialogen är att skattekollektivet
bör stå för hela regleringen.
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart
Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh (MP), Kristina Carlsson
(FI) och Agneta Lenander (V): 3. Övriga ledamöter och ersättare i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): 6. Svalövs kommunfullmäktige
besluta att Svalövs kommun ska göra en åtalsanmälan riktad mot
miljöförbundets förra ordförande Marianne Zackrisson.
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Agneta
Lenander (V): Avslag på Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut avseende punkterna 1-5
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Ordförande tar därefter upp Teddy Nilssons (SD) m.fl. förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Jäv
Anette Hallberg (S) och Håkan Andersson (C) deltar inte i handläggningen i
detta ärende. Ingen tjänstgörande ersättare tjänstgör då det inte finns någon
närvarande.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Johan Wigrup
(C) och Marie Irbladh (C): ”Vi kommer att ta ställning till frågan om
åtalsanmälan efter ytterligare diskussioner med övriga kommuner i förbundet”.
Agneta Lenander (V), Kristina Carlsson (FI) och Charlotta Eldh (MP):
”Sverigedemokraterna har lagt ett yrkande om att åtal ska väckas mot f.d.
ordförande Marianne Zackrisson. Då vi har tolv månader på oss att väcka åtal,
tycker vi att det är klokt att avvakta ytterligare informationsutbyte och dialog”.
Protokollet ska skickas till:
Berörda förtroendevalda
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(27)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-19

Dnr KS 21-2017

§ 93 Partistöd 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 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 föreslog 2017-05-22, § 65, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd
med 25 396 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-01, § 95, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr 2. Miljöpartiet
beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 95
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 65
Ansökan om partistöd 2017 från Miljöpartiet, inkommen 2017-05-15
Ansökan om partistöd 2017 från Vänsterpartiet, inkommen 2017-04-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp Birgitta Jönssons förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 1328-2015

§ 94 Effektiviseringar för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas
enligt bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget för
2017 och verkställs i och med detta beslut.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att specificera effektiviseringar om
70 tkr i samband med uppföljning per 2017-06-30.

Ej deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell
(C), Johan Wigrup (C), Marie Irbladh (C), Håkan Andersson (C), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD), Christer Jacobsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Rolf
Arne Persson (SD), Anders Persson (SD), Charlotta Eldh (MP), Agneta
Lenander (V) och Kristina Carlsson (FI) deltar inte i besluten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-06-07, § 103, kommunförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på besparingar motsvarande 1,5 % av omslutningen.
Då förvaltningen genomfört en effektivisering i samband med budgetarbetet
kommer behovet av effektiviseringar att uppgå till 1 %, vilket motsvarar 7 166
000 kronor.
Nämnderna har haft möjlighet att föreslå effektiviseringar utöver den påkallade
effektiviseringsvolymen.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-22, § 63, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras revidera förslaget inför behandling i kommunstyrelsen så att
totalsumman når målvärdet på 7 166 000 kronor.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Förslag till effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas enligt
bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget för 2017 och
verkställs i och med detta beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-01, § 97, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut:1. Förslag till effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000
kronor antas enligt bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget
för 2017 och verkställs i och med detta beslut. 2. Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att specificera effektiviseringar om 70 tkr i samband med uppföljning
per 2017-06-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 97
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 63
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-05-11
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 103

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Förslag till effektiviseringar
uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas enligt bilaga. Beslut om
effektiviseringar finns i strategisk budget för 2017 och verkställs i och med detta
beslut. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att specificera effektiviseringar
om 70 tkr i samband med uppföljning per 2017-06-30.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Birgitta Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr KS 51-2017

§ 95 Årsredovisning 2016- AB Sydvatten
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2016 för AB Sydvatten.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 64, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 100, följande beslut: 1. Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 2.
Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 100
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 64
Årsredovisning 2016 för AB Sydvatten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): 1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Olof Röstins förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(27)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-19

Dnr 1348-2014

§ 96 Samverkansavtal mellan Svalövs kommun och
polisen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs kommun och polisen
för ökad trygghet verksamhetsåren 2017 till 2019, godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med närpolisen ta fram
bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna som ska
genomföras 2017-2019.
3. I samband med årsbokslut ska förvaltningen återrapportera genomfört
arbete enligt samverkansavtalet och dess bilagor.
4. Arbetsgruppen uppdras att beakta jämställdhetsperspektivet i det
fortsatta arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Den 16 februari 2017 genomfördes en workshop med tjänstemän från Svalövs
kommun och polismyndigheten. Målet med dagen var att skapa en gemensam
problembild gällande tryggheten i kommunen, och utifrån problembilden fastslå
framtida prioriteringsområden i arbetet för ökad trygghet.
Föreliggande samverkansavtal fokuserar på ”Barn och unga”, med följande
huvudområden:
• Insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och
• Utmaningen med grupperingar och polariseringar
Vid workshopen utsågs en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska sammanställa
resultatet av workshopen och utforma förslag till överenskommelse mellan
kommunen och polisen. I detta arbete har närpolis Björn Johnsson deltagit med
följande tjänstemän från kommunen, rektor Magnus Lindkvist, IFO-chef Mikael
Lindberg, fritidschef Niklas Fonskov, enhetschef Cesar Vargas,
integrationssamordnare Yousef Abo-Sharkh och räddningschef Eva Lövbom.
Vid antagen överenskommelse, sammanställer ansvariga för respektive
verksamhet bilagor som mer detaljerat beskriver hur det gemensamma
preventiva arbetet ska bedrivas.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Överenskommelse om samverkan
mellan Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet verksamhetsåren 2017
till 2019, godkänns. 2) Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
närpolisen ta fram bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna
som ska genomföras 2017-2019. 3) I samband med årsbokslut ska
förvaltningen återrapportera genomfört arbete enligt samverkansavtalet och
dess bilagor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-01, § 102 kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs kommun
och polisen för ökad trygghet verksamhetsåren 2017 till 2019, godkänns. 2.
Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med närpolisen ta fram bilagor som
mer detaljerat beskriver de planerade insatserna som ska genomföras 20172019. 3. I samband med årsbokslut ska förvaltningen återrapportera genomfört
arbete enligt samverkansavtalet och dess bilagor. 4. Arbetsgruppen uppdras att
beakta jämställdhetsperspektivet i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 102
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 68
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun
verksamhetsåren 2017 till 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eld (MP), Olof Röstin (M),
Torbjörn Ekelund (L) och Kristina Carlsson (FI): 1. Överenskommelse om
samverkan mellan Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet
verksamhetsåren 2017 till 2019, godkänns. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans med närpolisen ta fram bilagor som mer detaljerat beskriver de
planerade insatserna som ska genomföras 2017-2019. 3. I samband med
årsbokslut ska förvaltningen återrapportera genomfört arbete enligt
samverkansavtalet och dess bilagor. 4. Arbetsgruppen uppdras att beakta
jämställdhetsperspektivet i det fortsatta arbetet.
Linda Lindberg (SD): 1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs
kommun och polisen för ökad trygghet verksamhetsåren 2017 till 2019,
godkänns. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med närpolisen ta
fram bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna som ska
genomföras 2017-2019. 3. I samband med årsbokslut ska förvaltningen
återrapportera genomfört arbete enligt samverkansavtalet och dess bilagor.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Birgitta Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Polismyndigheten
Kommunförvaltningens (KET, EOL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 176-2017, VN 2-2017

§ 97 Ändring av valdistrikt
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valdistrikten Konga-Ask och Röstånga slås samman och får namnet
Röstånga – Konga-Ask.
2. Valdistrikten Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet
Billeberga - Tågarp

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagens bestämmelse ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Valmyndigheten har tagit fram statistik över röstberättigade per
den 1 mars 2017. Denna visar att de distrikt som ligger under 1 000
röstdeltagare är Tågarp som har 720 röstberättigade, Konga-Ask med 641
röstberättigade samt Röstånga som har 811 röstberättigade.
Inför valet i september 2018 föreslås därför att vissa ändringar av
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt
förslaget ska kommunen bestå av 6 valdistrikt enligt följande: Tågarp –
Billeberga, Konga-Ask – Röstånga, Kågeröd – Stenestad, Svalöv Norra, Svalöv
Södra och Teckomatorp – Norrvidinge.
Valnämnden föreslog 2017-05-11, § 2, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valdistrikten Konga-Ask och
Röstånga slås samman och får namnet Röstånga – Konga-Ask. 2) Valdistrikten
Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet Billeberga - Tågarp
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 103, följande beslut: 1. Ärendet tas
åter upp på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19:e juni 2017.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-05-11, § 2
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-05-03
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Teddy Nilsson (SD): 1. Valdistrikten
Konga-Ask och Röstånga slås samman och får namnet Röstånga – Konga-Ask.
2. Valdistrikten Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet Billeberga
- Tågarp

Beslutsgång
Ordförande tar upp Birgitta Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Kommunförvaltningen (SAMA)

Ajournering kl. 20.30 – 20.45

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 192-2017

§ 98 Enkel fråga om vårdtagare och personal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en fråga till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden.
Vid sammanträdet lämnades svar av vård- och omsorgsnämndens ordförande
Anders Svärd (S).

Beslutsunderlag
Fråga till ordförande i vård- och omsorgsnämnden, inkommen 2017-05-31
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 200-2017

§ 99 Enkel fråga om att kontakta Skånetrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en fråga till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.
Vid sammanträdet lämnades svar av samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Olof Röstin (M).

Beslutsunderlag
Fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, inkommen 2017-06-05
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 204-2017

§ 100 Interpellation, bredband
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och Amanda Ripa (FI) har lämnat
in en interpellation till ordförande i kommunstyrelsen Birgitta Jönsson (S)
angående bredband.
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) har lämnat ett svar,
daterat 2017-06-15.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Kristina Carlsson (FI),
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Christer Laurell (C).

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M), daterat 2017-06-15.
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2017-06-05
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 203-2017

§ 101 Interpellation, vård och omsorgen i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en interpellation till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden Anders Svärd (S) angående vård och omsorgen i
kommunen.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Svärd (S) har skrivit ett svar,
daterat 2017-06-15.
I ärendet yttrar sig Anders Svärd (S) och Agneta Lenander (V).

Beslutsunderlag
Svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Svärd (S), daterat
2017-06-15.
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2017-06-05
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 195-2017

§ 102 Interpellation, Hantering av arbetskläder och skor
till vårdpersonal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en interpellation till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden Anders Svärd (S) angående hantering av arbetskläder och
skor till vårdpersonal.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Svärd (S) har skrivit ett svar,
daterat 2017-06-15.
I ärendet yttrar sig Anders Svärd (S) och Linda Lindberg (SD).

Beslutsunderlag
Svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Svärd (S), daterat
2017-06-15.
Interpellation från Linda Lindberg (SD) inkommen 2017-06-01
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1111-2015, SN 60-2016

§ 103 Motion, Införande av fältsekreterare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande,
daterat 2017-03-10.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion rörande
införande av fältsekreterare.
I motionen föreslås att:
Svalövs kommunfullmäktige omgående ger socialförvaltningen i uppdrag att
upprätta två schemalagda fältarbetaruppdrag inom befintlig organisation, med
möjlighet till en utökning om uppdraget faller väl ut.
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för
yttrande. Socialnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande.
Socialnämnden fattade 2017-04-20, § 48, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2017-03-10, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens
yttrande, daterat 2017-03-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-15, § 86 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1. Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande,
daterat 2017-03-10.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 86
Socialnämndens protokoll 2017-04-20, § 48
Förslag till yttrande, daterat 2017-03-10
Remittering av motion
Motion, Införande av fältsekreterare

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S): förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen är
besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2017-03-10.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Krister Olssons förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 194-2017

§ 104 Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och
kulturell betydelse
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. Vi
har i Svalövs kommun en byggnadsinventering som är gjord i början på 1980talet. Detta är en inventering och klassning av våra byggnader helt utan
skyddade aspekter.
Idag gör en del fastighetsägare med bevaransvärd bebyggelse aktivt
undermåligt underhåll och söker rivningslov när byggnaderna är i undermåligt
skick. Detta i stället för att göra den investering i kulturhistorisk bebyggelse som
kanske skulle vara viktig för bygd och kommun.
När ett rivningslovs ansökts om, är det väldigt svårt att få till ett byggnadsskydd.
Att förvärva en fastighet med historiskt och kulturellt värde i byggnader m.m. är
inte bara en investering utan även ett ansvar.
I motionen föreslås att:


Svalövs kommunfullmäktige ger i uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att snarast göra en genomlysning av den
tidigare investeringen för att kunna Q klassificera den kommunala
bebyggelsen. Detta för att öka möjligheten till att få ett förstärkt skydd
av de byggnader som kan betraktas att vara av extra stor betydelse för
vår kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Teddy Nilsson (SD) ), inkommen 2017-06-01
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 202-2017

§ 105 Motion, Handlingsplan suicid
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion i vilken bl.a. följande framgår.
Sveriges riksdag har tagit beslut om en nollvision gällande suicid.
Genom olika insatser, såväl inom psykiatrin som samhällsbyggnad har andelen
självmord minskat inom samtliga åldersgrupper förutom bland våra ungdomar
även om inte denna grupp är mest frekvent förekommande i
självmordsstatistiken. Trots detta viktiga arbete tar 200 Skåningar sitt liv varje
år. Antalet personer som påverkas negativt är betydligt fler än 200.
Vi i Vänsterpartiet tror att de allra flesta har vetskap om någon nära eller i
bekantskapskretsen som tagit sitt liv och vet hur det drabbar de som är kvar.
Hur stora sår och känslor av skam och skuld detta orsakar de anhöriga, men
även samhället i stort. Idag får vi signaler om att den psykiska ohälsan ökar på
ett oroväckande sätt och vi måste rusta samhället för att förebygga inte bara
psykisk ohälsa utan även att människor tar sina liv.
Suicid zero är en organisation som driver frågan för att få till en samhällelig
förändring och öka kunskaperna då det florerar myter och fördomar. De föreslår
att varje kommun arbetar fram en handlingsplan för att förebygga och förhindra
självmord.
I motionen förslås att:


Svalövs kommun, inom det snaraste, påbörjar arbetet med en
handlingsplan för att förebygga och förhindra självmord.



Svalövs kommun, säkerställer att samtliga verksamheter, med start
inom bildningsnämndens område, socialtjänsten samt vård och
omsorgsnämndens verksamheter får utbildning i förebyggande av
självmord.



Svalövs kommun bekostar en kommunanställd att bli instruktör, MHFA,
för första hjälpen till psykisk hälsa, för att vi därefter själva kan sprida
kunskapen ut i samtliga verksamheter.

Agneta Lenander (V) redogör kort för motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2017-06-05
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 183-2017

§ 106 Interpellation, Bergkvarabuss
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) har lämnat in en interpellation till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden Olof Röstin (M) angående Bergkvarabuss.
I ärendet yttrar sig Olof Röstin (M), Marika Jardert (V) och Fredrik Jönsson (C).

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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