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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30- 22.33
Ajournering: 20.10 – 20.30

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), förste vice ordförande
Anna Berg von Linde (M)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 152 – 159
Sten Nilsson (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 160 –
163, §§ 171 – 177
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Håkan Andersson (C)
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Åke Johnsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C)
Elisabet Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Niklas Bohn (S), tjg ers för Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M), ordförande
Jenny Uflvin (SD)
Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S) §§ 152 – 159
Anette Hallberg (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) §§ 160 – 163, §§ 171
– 177
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Ej tjänstgörande
ersättare

Sten Nilsson (SD) §§ 152 - 159
Bertil Johansson (SD)
Conny Törnkrantz (SD)
Anette Hallberg (S) §§ 152 – 159
Krister Olsson (S)
Anna Hed Roslund (S)
Christer Laurell (C) §§ 152 – 159
Agneta Sörensson (M)
Håkan Sträng (L)
Pernilla Ekelund (L)
Ann-Sofie Albrekt (MP)
Christopher Ripa (FI)

Övriga deltagare

Kommunchef, Stefan Larsson
Nämndsekreterare, Louise Linde
Nämndsekreterare, Helena Heintz
Ekonomichef, Jan Tingecz §§ 152 – 160, §§ 171 – 177
Revisionens ordförande, Göran Winér (S)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S)
2019-10-30, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 152 - 181

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Ann Pettersson (M)

Justerare
Kim Hellström (SD)

Èmilie Lundgren (S)

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

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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Dnr -

§ 153 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Revisorernas bedömning av delårsrapport Söderåsens miljöförbund,
2019-06-30 (Dnr 34-2019)
b) Protokoll från Länsstyrelsens inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, 2019-10-10 (Dnr 342-2019)
c) Kvartalsrapport av gynnande ej verkställda beslut inom vård och
omsorg samt LSS, kvartal 2 2019 (Dnr 132-219).
d) Länsstyrelsen har utsett ny ledamot i kommunfullmäktige. Ny ledamot i
kommunfullmäktige, efter Olof Röstin, (M) är Anna Berg von Linde (M).
Ny ersättare i kommunfullmäktige är Agneta Sörensson (M) (Dnr 22019)
e) Länsstyrelsen har utsett ny ledamot i kommunfullmäktige. Ny ersättare
efter Sven-Åke Johansson (FI) är Christopher Ripa (FI) (Dnr 2-2019)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 2-2019

§ 154 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelser från Marika Jardert (V), Eva Olofsson (C) och Tom Jensen
(L) godkänns.
2. Valet av ny ersättare för insynsplats i bildningsnämnden efter Linn
Alenius Wallin (FI) bordläggs.
3. Valet av ny ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs.
4. Valet av ny ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs.
5. Till ny ersättare i valberedningsnämnden efter Lotta Hedin (MP) väljs
Tobias Olsson (MP)
6. Till ny insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter Lotta Hedin (MP)
väljs Nina Renarve (MP)
7. Valet av ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Marika
Jardert (V) bordläggs.
8. Valet av ny insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter Marika
Jardet (V) bordläggs.
9. Valet av ny ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter
Marika Jardert (V) bordläggs.
10. Till ny ersättare i valnämnden efter Eva Olofsson (C) väljs Annelie
Johnsson (C).
11. Valet av ny suppleant i AB SvalövsBostäder efter Tom Jensen (L)
bordläggs.
12. Valet av ny suppleant i AB SvalövsLokaler efter Tom Jensen (L)
bordläggs.
13. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Marika Jardert (V).

Sammanfattning av ärendet
Tom Jensen (L) har i skrivelse 2019-10-25 avsagt sig uppdragen som
suppleant i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
Eva Olofsson (C) har i skrivelse 2019-10-21 avsagt sig uppdraget som ersättare
i valnämnden.
Marika Jardert (V) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare på insynsplats i kommunstyrelsen, insynsplats i
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samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare på insynsplats i vård- och
omsorgsnämnden.
Lotta Hedin (MP) är avflyttad från kommunen och lämnar därmed uppdragen
som ersättare i valberedningsnämnden samt insynsplats i vård- och
omsorgsnämnden.
Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse 2019-08-17 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige, insynsplats i kommunstyrelsen, ersättare för
insynsplats i bildningsnämnden, ersättare för insynsplats i vård och
omsorgsnämnden och ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden.
Valen av ersättare för insynsplats i bildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden bordlades på fullmäktiges
sammanträde 2019-09-30, § 139.

Beslutsunderlag
Avsägelser från Tom Jensen (L), inkommen 2019-10-25
Avsägelse från Eva Olofsson (C), inkommen 2019-10-21
Avsägelser från Marika Jardert (V), inkommen 2019-10-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 139
Avsägelser från Linn Alenius Wallin (FI) inkommen 2019-08-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA)
Berörda förtroendevalda
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Dnr KS 303-2019

§ 155 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27
januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2020.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2019-09-30, § 75, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 4 augusti, 1 september, 29
september, 3 november, 24 november och 15 december.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13 januari, 10
februari, 9 mars, 14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12
oktober, 16 november och 7 december.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30)
följande dagar: 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31
augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december. 2)
Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla,
dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal
med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.
Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 198, följande beslut: Kommunstyrelsen
sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13 januari, 10 februari, 9 mars,
14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16
november och 7 december.
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Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1) Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27
januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december. 2) Sammanträden ska
kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på
kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska
anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 198
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Pettersson (M): 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30)
följande dagar: 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31
augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december. 2)
Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla,
dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal
med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr KS 351-2019, SBN 490-2019

§ 156 Riktlinjer för markanvisnings- och
exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjerna för markanvisnings- och exploateringsavtal antas.

Sammanfattning av ärendet
År 2015 trädde de nya reglerna om exploaterings- och markanvisningsavtal i
kraft. Exploateringsavtal regleras i plan- och bygglagen (PBL) medan
markanvisningsavtal har getts en egen lag, lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. Reglerna ger en definition av begreppen exploateringsavtal
och markanvisning och tar upp krav på kommunen att anta riktlinjer för
exploateringsavtal och markanvisningar. Detta innebär att kommuner som
använder sig av markanvisnings- och exploateringsavtal är skyldiga att anta
riktlinjer för detta. Detta utgör dock inte en förutsättning för att kommunen ska få
genomföra markanvisningar. En markanvisning som genomförts innan
kommunen antagit riktlinjerna blir således inte ogiltig. Syftet med riktlinjerna är
att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid
markanvisning och marköverlåtelse av kommunal mark för exploatering samt
vid tecknande av exploateringsavtal.
Riktlinjerna är vägledande och bör användas som ett verktyg av alla berörda
parter, både kommunen och exploatörer. Avsteg från riktlinjerna får göras av
samhällsbyggnadsnämnden om det bedöms som nödvändigt för att
åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av detaljplan.
Sektorsamhällsbyggnad ansvarar för att riktlinjerna kontinuerligt följs upp och
vid behov revideras.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-10-24, § 161, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Riktlinjerna för markanvisnings- och
exploateringsavtal antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-28, § 221, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: Riktlinjerna för markanvisnings- och exploateringsavtal antas.
Vid sammanträdet föredrogs ärendet av samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, Stefan Pettersson (M).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-28, § 221
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24, § 161
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18
Förslag till Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterson (M), Teddy Nilsson (SD) och Marie Irbladh (C): Riktlinjerna för
markanvisnings- och exploateringsavtal antas.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ, LAHH)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(54)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

Dnr KS 25-2019

§ 157 Lokalanskaffning avseende särskilt boende,
trygghetsboende och administrationslokaler
(Lantlyckan)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag
skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program
kommunala verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för
framtagande av förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling
avseende Svalövs kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av
särskilt boende, trygghetsboende samt administrationslokaler.
2. Kommunfullmäktige godkänner principerna till hyresavtalsutkast enligt
bilaga.
3. Kommunen genomför upphandling enligt LOU avseende
byggentreprenaden. Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas
till exploatör/hyresvärd. Kontraktet ska innehålla option om möjligt
kommunalt förvärv (senast) 2 år efter utfärdandet av produktionens
slutbevis.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att starta upprättandet av
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandlingen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att teckna
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd enligt redovisade punkter i
denna skrivelse pkt 1.
6. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna
samarbetsavtalet.
7. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för
verksamheternas kostnader inför tecknandet av samarbetsavtalet.
8. Kommunförvaltningen uppdras inarbeta kostnaderna i förslagen till
remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 – 2022.

Deltar ej
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Niklas Bohn (S) och Bedrija Halilovic
(S) deltar ej i beslutet av ärendet.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Annelie
Johansson (C), Johan Wigrup (C), Ida Andersson (C), Elisabeth Salonen Ripa
(FI) och Kjell Stjernholm (MP) deltar ej i beslutet efter att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
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Sammanfattning av ärendet
En ständigt återkommande och aktuell trend i hela landet handlar om att
Sverige på sikt får en allt äldre befolkning. Vård och omsorg inom Svalövs
kommun har de senaste åren sett volymökningar som utöver demografiska
faktorer som även beror på en tidigare utskrivning från sjukhus samt en ökad
vårdtyngd hos brukare.
Antalet personer över 80 år förväntas minska något under de närmaste åren för
att närmare år 2030 öka igen. Då denna åldersgrupp är den som är i störst
behov av kommunal omsorg typ hemtjänst och plats på särskilt boende,
kommer innebära att behovet av lokaler för hemtjänsten och för särskilt boende
inte kommer att räcka till. En åldrande befolkning ställer också höga krav på att
lokalerna är anpassade för de behov som finns och kommer att uppstå på
längre sikt.
I lokalförsörjningsprogrammet för Svalövs kommun beslutat i Kommunstyrelsen,
2018-04-09 har identifierats behov av att bygga lägenheter för bl.a. särskilt
boende. En bra kombination till särskilt boende är att bygga trygghetsboende.
Trygghetsboende är till för personer över 65 år på den ordinarie
bostadsmarknaden som har behov av mer trygghet och social gemenskap, men
som är för friska för särskilt boende. Det finns samordningsvinster att de båda
boendeformerna förläggs samlat. Exempelvis att man delar på gemensamma
ytor och kök.
Bedömningen idag är ett framtidsbehov av ca 40 platser för särskilt boende och
ca 20 platser för trygghetsboende.
Behovet av framtida administrationslokaler bör även beaktas då kommunhuset
idag är rejält trångbott. Antagandet idag är ett behov av ca 15-20
kontorsplatser. Om befolkningsutveckling fortsatt sker enligt prognoser kan
självklart nya verksamheter behöva tillkomma och ställa krav på än fler nya
kontor och faciliteter.
För att framtidssäkra behovet mer i detalj för särskilt boende, trygghetsboende
och administrationslokaler tar förvaltningen fram en programhandling.
Målsättningen med programhandlingen är att redovisa verksamhetskrav och
tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande del som innehåller
lokalförteckning, krav på teknisk standard och samband samt en programskiss
som redovisar förslag till fysisk lösning.
Även ett beslutsunderlag tas fram med hyreskostnad av lokalerna och
tidsaspekt för förhyrning.
Programhandlingen tas fram av en representativ sammansatt arbetsgrupp.
Placeringen av denna nybyggnad/lokaler görs på den strategiskt viktiga
fastigheten Kv. Lantlyckan i stationsnära läge i Svalövs tätort.
Kv. Lantlyckan kommer vara en viktig ”motor” för fortsatt tillväxt inom
kommunen. December 2021 startar pågatågstrafiken med ny station i bl.a.
Svalöv. Inom fastigheten kommer förutom kommunal service, bostäder med
olika upplåtelseformer och kommersiella lokaler uppföras.
Stor efterfrågan finns idag från olika exploatörer att vilja var med att exploatera
denna fastighet. Kommunen har idag markanvisningsavtal med en exploatör.
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Avsikten är att teckna hyresavtal med exploatör/hyresvärd efter markförsäljning
inom kv. Lantlyckan innan denna byggnad är uppförd. Efter rådgivning med
upphandlingsjurist finns det olika tillvägagångssätt som är möjliga att
genomföra för att kommunen ska fullgöra sina skyldigheter enligt LOU. Ett
exempel är att kommunen genomför upphandlingen och sedan överlåter
byggentreprenadkontraktet till den tilltänkta hyresvärden.
Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 31, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram programhandling för
lokalanskaffning via förhyrning i nybyggnad inom kv. Lantlyckan avseende
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. 2)
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
hyresavtal och upplägg för upphandling.
Kommunstyrelsen föreslog, 2019-09-16, § 186, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se
illustrationsförslag skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt
”Program kommunala verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för
framtagande av förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling
avseende Svalövs kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt
boende, trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige
godkänner principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen
genomför upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden.
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd.
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till
förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7) Vård- och
omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas kostnader
inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen uppdras
inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 –
2022.
Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 143, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras för framtagande av förslag till plan över hela Lantlyckan, kalkyl
för projektet gällande HSB/Midroc tas fram samt framtagande av förslag på ett
bättre utnyttjande av denna del av fastigheten med bl a fler lägenheter.
Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 217, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen remitterar förslaget att uppföra ett särskilt boende med mera
på kvarteret Lantlyckan enligt alternativ C i bifogat illustrationsförslag daterat
den 20 juni 2019 till samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden. 2) Kommunstyrelsen ger ovan nämnda nämnder i uppdrag
att även yttra sig över de beslutspunkter som återfinns i kommunstyrelsen
beslut § 186/2019 samt kommunfullmäktiges beslut § 143/2019. 3)
Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas yttrande i frågan skall vara
styrelsen tillhanda senast den 24 oktober 2019. 4) Kommunstyrelsen beslutar
att kalla till ett extra sammanträde den 28 oktober klockan 16.00 med anledning
av detta ärende.
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Vid sammanträdet föredrogs ärendet av samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, Stefan Pettersson (M).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-28, § 222
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2019-10-25
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden, daterat 2019-10-16
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 217
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 143
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 186
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-19
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 31
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie
Fröjd (M): 1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag
skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program kommunala
verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för framtagande av
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling avseende Svalövs
kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt boende,
trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige godkänner
principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen genomför
upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden.
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd.
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till
förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6)
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7)
Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas
kostnader inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen
uppdras inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan
2021 – 2022.
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Kjell
Stjernholm (MP) och Lennart Pettersson (C): I första hand: Återremiss för att
besvara motiven för minoritetsåterremissen. Det saknas en plan över hela
området. Det saknas en kalkyl över vård- och omsorgsverksamheten. Det
saknas förslag å ett bättre utnyttjande av tomten med bl.a. fler lägenheter. I
andra hand: Icke deltagande i beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande för beslut och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
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Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster emot, 8 nej-röster för och 8 ledamöter som avstår från att rösta
finner ordföranden att fullmäktige avslår Fredrik Jönssons m fl
återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Därefter tar ordförande upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Protokollsanteckningar
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Annelie
Johansson (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C):
Vi anser inte att underlaget som nu presenterats för Kommunstyrelsen besvarar
de frågor som tas upp i minoritetsåterremissen. Vi ser nu hur majoriteten hastar
fram ett underlag som innehåller en skiss som är daterad den 23 oktober, det
vill säga utan minoritetsåterremissen hade den handlingen aldrig skapats eller
presenterats. Detta vittnar om hur den nya majoriteten stressar fram materialet.
Det saknas fortfarande en plan över hela området.
Det saknas förslag på ett bättre utnyttjande av tomten med bl.a. fler lägenheter.
Det saknas en ekonomisk kalkyl för Vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Det innebär att det inte finns några svar på de krav som ställdes i
minoritetsåterremissen och vi anser att det visar på dålig respekt för
Kommunfullmäktige och dess beslut.
Sammantaget innebär det att det är alltför många osäkerhetsfaktorer för att vi
ska kunna deltaga i beslutet. Detta gör bl.a. att vi fortsatt känner oss osäkra på
vad detta projekt innebär för vår kommun i ökade kostnader. Vi kan inte
utesluta att konsekvensen av detta projekt blir en skattehöjning.
Kjell Stjernholm (MP):
Kommunfullmäktige beslutade på sitt septembermöte att skicka ärendet på
återremiss, för behandling i berörda nämnder och komplettering av
handlingarna med ekonomisk kalkyl och helhetsplan för byggnationen på
Lantlyckan.
Miljöpartiet anser att ärendet efter återremiss fortfarande saknar kalkyl och
helhetsplan. Medan vi är principiellt positiva till byggande av servicebostäder på
Lantlyckan, finns det ingen anledning att vara positiva till hur ärendet beretts
eller beslutats.
Vi deltar därför inte i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN, JBN, MAMG, MLLG, HSDT, HAHZ, SARA)
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Dnr 328-201

§ 158 Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för:
 Att invänta utredningen av AB SvalövsLokaler framtid, att med
jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning.
 Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån
bolagets bästa vad det innebär att göra en extrautdelning med 8
miljoner kronor år 2019.
 Att utifrån redan kända extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och
6 miljoner 2021, utreda och lägga fram en total konsekvensanalys
utifrån bolagets bästa vad det innebär.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsLokaler är ett av Svalövs kommun helägt bolag som sedan 2011
förvaltar kommunens verksamhetslokaler och har i princip bara Svalövs
kommun som kund. Under 2018 hade bolaget hyresintäkter om 73 513 000
kronor och gjorde en vinst om 3 673 000 kronor. Vidare har bolaget under 2018
betalat lagstadgad bolagsskatt om 1 746 000 kronor.
Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna
kapitalet har växt till 25 575 592 kronor enligt årsredovisningen 2018. Därutöver
finns det bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och reservfond om 800
000 kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet således till 36 373 000 kronor.
Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret det rimligt att Svalövs
kommun återför de medel som ursprungligen var avsedda för kommunens
kärnverksamhet, det vill säga att producera välfärdstjänster och samhällsplanering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag samt betala
mer än 1,7 miljoner i statlig skatt skapar inget som helst mervärde för
medborgarna.
Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens
ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om
totalt åtta miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt aktiebolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 201 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter det att
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB
SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs
kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 201
Förslagsskrivelse daterad den 9 oktober 2019
Bolagsordning AB SvalövsLokaler
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 61
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65, punkt 6
Aktiebolagslagen SFS 2005:551

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Åke Jonsson (KD): 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler
uppdras att en vecka efter fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i
AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs
kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Johan Wigrup (C) och Lennart Pettersson (C): I första hand: Ärendet
återremitteras för:
 Att invänta utredningen av AB SvalövsLokaler framtid, att med
jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning.
 Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån
bolagets bästa vad det innebär att göra en extrautdelning med 8
miljoner kronor år 2019.
 Att utifrån redan kända extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och
6 miljoner 2021, utreda och lägga fram en total konsekvensanalys
utifrån bolagets bästa vad det innebär avstämningsdagen för
utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Johan Wigrup (C) och Lennart Pettersson (C): I andra hand: Avslag
på Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande för beslut, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster emot och 16 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige
antar Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, genom s k minoritetsåterremiss.
Se omröstningsbilaga 2.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsLokaler
Styrelsen för AB SvalövsLokaler
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklings- och näringslivschef
Samhällsbyggnadschefen
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Dnr 327-2019

§ 159 Efterutdelning 2019, AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för:
 Att med jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning
utifrån anledningen som styret anför till.
 Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån
bolagets bästa vad det innebär att göra ett en extrautdelning med 4
miljoner kronor från AB SvalövsBostäder.
 Att sätta exakta summor och genomförandetid på var och en av de
6 områden som styret anför till.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsBostäder är ett av Svalövs kommun helägt bolag med ett
allmännyttigt syfte och skall främja bostadsförsörjningen i Svalövs kommun.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879).
I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns det en
begränsningsregel om hur stor utdelning som kan tas ut från ett sådant bolag
men det finns också ett undantag från denna regel.
Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av överskott som
uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Av förarbetena till lagen
framgår vidare att det är särskilt angeläget att kommunerna i denna del har
utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar.
Det nya styret vill därför föreslå att kommunfullmäktige ger styrelsen och
kommunens ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till
kommunen om totalt fyra miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga
hinder enligt gällande lagstiftning, rättspraxis, bolagsordning med mera som
skulle hindra att en efterutdelning till ägarna skall kunna ske.
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För de medel som skulle överföras med en extra utdelning från AB
SvalövsBostäder vill det nya styret:


Satsa på att minska effekterna av de socioekonomiska klyftor som finns
i vår kommun.



Möjliggöra en upprustning av lekplatser och fritidsanläggningar.



Möta de extra kostnader som på grund av statlig styrning av
flyktingmottagningen drabbar kommuner som får överta ansvaret för
mottagandet av nyanlända och flyktingar över tid.



Förbättra boendesituationen för utsatta grupper såsom de med
funktionsvariation, missbruksproblematik, samt de som är utsatta för
våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.



Åtgärder som ökar variationen av utbudet inom vissa bostadsområden i
kommunen.



Övriga åtgärder som befrämjar en bättre integration och social
sammanhållning.

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 200 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter det att
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB
SvalövsBostäder. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra
miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för
Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.
I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Johan Wigrup
(C).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 200
Förslagsskrivelse daterad den 10 oktober 2019
Bolagsordning AB SvalövsBostäder
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 60
Aktiebolagslagen SFS 2005:551
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2010:879
Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2011:1159
Värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Åke Jonsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1)
Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter det att
fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsBostäder. 2)
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Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid denna
stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra miljoner kronor, vilket
motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller
ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att avstämningsdagen för
utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Ida Andersson (C) och Lennart Pettersson (C): I första hand:
Ärendet återremitteras för:
 Att med jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning
utifrån anledningen som styret anför till.
 Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån
bolagets bästa vad det innebär att göra ett en extrautdelning med 4
miljoner kronor från AB SvalövsBostäder.
 Att sätta exakta summor och genomförandetid på var och en av de
6 områden som styret anför till.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Ida Andersson (C) och Lennart Pettersson (C): I andra hand: Avslag
på Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande för beslut, och finner
att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster emot och 16 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige
antar Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande, genom s k minoritetsåterremiss.
Se omröstningsbilaga 3.
Protokollet ska skickas till:
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsBostäder
Styrelsen för AB SvalövsBostäder
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklings- och näringslivschef
Samhällsbyggnadschefen

Ajournering: 20.10 – 20.30
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Dnr 6-2019

§ 160 Budget 2020, plan 2021 - 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2020 till 20,74 per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut kring Mål och Budget 2020 samt plan 2021-2022 kommer att
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 11 november samt i
kommunfullmäktige den 25 november.
Kommunstyrelsen måste dock enligt kommunallagen Kap 6 föreslå en
skattesats senast under oktober månad. Denna skattesats kan ändras av
kommunfullmäktige senast i december.
Kommunstyrelsen remitterade 2019-08-26 förslag till mål och budget 2020 med
plan 2021-2022 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av remissvaret skall
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visar visare.
Inlämnade remissvar överlämnas till kommunstyrelsen för att noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 199, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande över kommunstyrelsens ram antas. 2) Inkomna remissvar i
övrigt noteras.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fatat följande beslut:
Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2020 till
20,74 per skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 199
Remissvar från nämnder

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2020 till 20,74 per skattekrona.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN)
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Dnr KS 251-2019

§ 161 Förslag till reviderade Bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL
4:28)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas
att gälla fr o m 2019-10-01.

Reservation
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Niklas Bohn (S) och Bedrija Halilovic
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Annelie
Johansson (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig skriftligt
mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 1.
Kjell Stjernholm (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
förslag, se bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
För att effektivisera nämnds- och styrelsesammanträden, förslår den nya
majoriteten förändringar i Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 §.
Idag har partier som inte av egen kraft, eller genom valsamverkan, är
representerade i nämnden/styrelsen närvarorätt, rätt att yttra sig, rätt att
anteckna sin mening till protokollet. Majoriteten menar att det för att tillförsäkra
dessa mindre partier just insyn, är tillräckligt med närvarorätt.
Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 60, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderade Bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS
2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-09-01.
Kommunstyrelsen fattade 2019-08-12, § 153, följande beslut: 1) Ärendet
remitteras till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, remissvaret
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2019.
Nu föreligger remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-08-26, Feministiskt
initiativ, daterat 2019-08-25 och Vänstern, daterat 2019-08-28,
Socialdemokraterna 2019-08-28, Liberalerna, daterat 2019-09-30 och
Centerpartiet 2019-09-29.

Justerare
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Kommunstyrelse föreslog 2019-09-16, § 178, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: Reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr
o m 2019-10-01.
Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 146 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 146
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175
Remissvar från Centerpartiet, daterat 2019-09-29
Remissvar från Liberalerna, daterat 2019-09-28
Remissvar från Socialdemokraterna, daterat 2019-09-28
Remissvar från Vänstern, daterat 2019-08-28
Remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-08-26
Remissvar från Feministiskt initiativ, daterat 2019-08-25
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-12, § 153
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 60
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §
Förslag till Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 §

Förslag till beslut på sammanträdet
Åke Jonsson (KD), Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Reviderade
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-10-01.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen
Ripa (FI), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S) och Lennart Pettersson (C):
Avslag på Åke Jonssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Åke Jonssons m.fl. förslag till beslut.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Åke Jonssons m.fl. förslag till beslut.
Nej-röst för avslag på Åke Jonssons m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för och 16 nej-röster mot finner ordföranden att fullmäktige
beslutar i enlighet med antar Åke Jonssons m.fl. förslag till beslut. Se
omröstningsbilaga 4.
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Protokollsanteckningar
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Niklas Bohn (S) och Bedrija Halilovic
(S) inkommer med protokollsanteckning, se bilaga 3.
Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkommer med en protokollsanteckning, se bilaga
4.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr -

§ 162 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avbryts efter § 163. Resterande ej behandlade ärenden
bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Då klockan passerat 22.30 ska ordförande enl arbetsordningens § 13 ställa
ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas eller om
sammanträdet ska avbrytas.
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Dnr KS 309-2019, BIN159-2018, BIN 160-2018

§ 163 Begäran om tilläggsanslag för investeringar till
nybyggnationerna i Kågeröd och Billeberga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 806 000 kronor
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Vid Bildningsnämndens sammanträde 2018-05-17 fattade nämnden beslut om
att bygga ut Lunnaskolan och Billeshögsskolan. Beslutet innefattade även en
kostnadsberäkning för inventarier: 797 000 kronor avseende Lunnaskolan samt
1 009 000 kronor avseende Billeshögsskolan. Beloppen har sedermera även
funnits med i budgetberedningen, men pengarna har inte avsatts i budget 2019.
Efter samråd med kommunchefen begär förvaltningen därför tilläggsanslag på 1
806 000 kronor.
Bildningsnämnden föreslog 2019-09-12, § 70, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag på 1 806 000 kronor beviljas.
Kommunstyrelsen föreslog, 2019-10-30, § 192, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 806 000
kronor beviljas.
Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 151 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 151
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30, § 192
Bildningsnämndens protokoll 2019-09-12, § 70
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 43
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 44

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Fredrik Jönsson (C):
Bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 806 000 kronor beviljas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, MAZO, JNTZ, AAN, LELE)
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Dnr KS 297-2019

§ 164 Dataskyddspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
För att övergripande beskriva dataskyddsförordningens innebörd och krav på
Svalövs kommuns behandling av personuppgifter behöver en Dataskyddspolicy
fastställas. Vidare krävs en generell kompetenshöjning och enad syn på
definitioner, ansvar och behandling av personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.
Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 74, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Dataskyddspolicy för Svalövs
kommun, som på ett övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar
personuppgifter antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 202 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 202
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 74
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06
Dataskyddspolicy, daterad 2019-09-06
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Överförmyndaren
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Räddningschef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings- och näringslivschef
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren
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Dnr KS 321-2019, VON 97-2019

§ 165 Justering av avgifter i hemvården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till justering av avgifter för
brukare i hemvården (Jfr. KF 2012-08-27 § 109, Införande av ersättning enligt
schablontider).
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-09-11, § 86, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till nya avgifter för
brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11,
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till
förändringana.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 207 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: Förslag till nya avgifter för brukare i hemvården antas och gäller från
2020-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 207
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 86
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29
Rapport justering av avgifter i hemvården, daterad 2019-08-29
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29
Komplettering gällande nytt förslag till avgifter, daterad 2019-08-20
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, MAEN, AEWD, JRKH, SARA)

Justerare
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Dnr KS 471-2012, VON 3a2-2019

§ 166 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
samt schablontider inom vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägs.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till nivåsystem för service och
omvårdnad inom hemvården som ska ersätta det nuvarande
ersättningssystemet samt tagit fram förslag till förändring av avgifter för brukare
(kommunfullmäktige 2012-08-27, § 109, Införande av ersättning enligt
schablontider).
Parallellt har ett arbete pågått med att revidera riktlinjer SoL (Socialtjänstlagen)
samt upprätta schablontider för biståndsbedömda insatser. Detta för att
anpassa riktlinjer och schablontider utifrån ovan nämnda nivåsystem, för att
möjliggöra vägledning för handläggarna i att tolka lagparagrafen 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen, rätten till bistånd, men också för att anpassa riktlinjerna till
arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) som är den arbetsmodell
verksamheterna ska jobba enligt.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-08-14, § 72, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till riktlinjer
socialtjänstlagen samt schablontider för biståndsbedömning antas.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11,
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till
förändringana.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 208 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider för
biståndsbedömning antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 208
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, 72
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-19
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-06-12
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg, daterad 2018-04-12
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, SEBO, SARA)
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Dnr 337-2019

§ 167 Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA) - Perstorps kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA).
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts
möjlighet att ta ställning.
I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.
Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare
i NSVA:


Perstorps kommun ”köper in sig” med 1 mnkr i aktiekapital genom en
riktad nyemission.



Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar:



-

Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSVA.

-

Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 %
per delägare.

-

Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier
à 1000 kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7
mnkr.

-

Nytt avtal upprättas i sju (7) exemplar.

Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med
176.378 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande
delägare.

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala
inflytandet.
Ett delägande av NSVA för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 217 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att
Perstorps kommun går in som delägare i NSVA AB. 2) Förslaget till reviderat
aktieägaravtal godkännes. 3) Ombudet, eller dess ersättare, för kommunens
aktier ges som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att
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Perstorps kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i
ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 217
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud med ersättare
NSVA
Perstorps kommun
Samtliga nuvarande ägarkommuner
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG)

Justerare
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Dnr 338-2019

§ 168 Ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och
Bolagsordning.
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas
fullmäktigeförsamlingars godkännande.
Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på
TED (Teknisk Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar)
under 2017 och några smärre justeringar föreslås enligt nedan.
Ägardirektivet
6. Ekonomiska och finansiella mål
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt
bokförda värden för anläggningstillgångar.
8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som
kontaktpersoner till NSVA samt hur arbetet ska bedrivas.
9. Löpande delägarråd
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per
år samt tillägg av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet.
Bolagsordningen
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till
den nya kommunallagen från 2017 (2017:725).
§ 7 Styrelsen
Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer
med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets
verkställande direktör inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen.
§ 11 Ärenden på årsstämman
Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive
delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt
lekmannarevisorer med suppleanter sker i förekommande fall, det vill säga när
det är aktuellt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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I samband med översynen har andra mindre redaktionella ändringar/språkliga
justeringar gjorts, bland annat är ordet ersättare utbytt mot suppleant och
förkortningen ”va-” skrivs nu med versaler (”VA-”).
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 218 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning
för NSVA AB godkännes.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 218
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud med ersättare
NSVA
Perstorps kommun
Samtliga nuvarande ägarkommuner
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 51-2019

§ 169 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: ”Styrelsen ska två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober.”
Totalt bereds 30 motioner, fem av dessa har varit under beredning i över ett år.
Två av dessa fem har dock behandlats av ansvarig remissinstans.
Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej besvarade
motioner godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 210 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns.

Beslutsunderlag
Uppdaterad sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-1018
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 210
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 76
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-09-26
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda organ
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 333-2019

§ 170 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Sara B Selberg (L) har inkommit med en fråga till personalutskottets ordförande
rörande enskilda överenskommelser:


Hur många personer har man träffat enskilda överenskommelser med
gällande en anställnings avslutande?



Inom vilka yrkeskategorier har dessa befunnit sig?



Hur mycket har dessa enskilda överenskommelser kostat kommunen?

Beslutsunderlag
Fråga från Sara B Selberg (L), inkommen 2019-10-07
Protokollet ska skickas till:
Sara B Selberg (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 188-2019

§ 171 Motion, kompetenshöjande insatser för personliga
assistenter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) inkom 2019-06-07 med
motionen: Kompetenshöjande insatser för personliga assistenter. I motionen
yrkas följande:


Svalövs kommun undersöker/utreder behovet av kompetenshöjande
insatser bland de anställda vi har i Svalövs kommun. Svalövs kommun
ger intresserade en möjlighet att utbilda sig, för att adekvat utbildning
för uppdrag, med bibehållen lön.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 147 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 147
Motion, inkommen 2019-06-07
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 287-2019

§ 172 Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-08-26 med motionen: Handlingsplan för stöd
till brottsoffer I motionen yrkas följande:


Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelse/socialnämnd att utreda och föreslå en handlingsplan
för stöd och skydd till kommunmedborgare som utsatts för brott, i enligt
med intentionerna ovan.



Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelse/socialnämnd att uppdatera kommunens
informationskanelser, främst hemsidan, så att stöd åt brottsoffer blir
lättare att hitta.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 148 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 148
Motion, inkommen 2019-08-26
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 304-2019

§ 173 Motion, Utredning om nytt reningsverk för
Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med
omgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom 201909-10 med motionen: Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och
Teckomatorp med omgivningar. I motionen yrkas följande:


Behovet av en ökad kapacitet för avlopp i Billeberga, Svalöv och
Teckomatorp m ed omgivningar för att tillgodose kommande
utbyggnadsbehov utreds



Förutsättningarna för att bygga ett reningsverk högt upp i
vattensystemet som kan tillgodose reningen för hela området utreds



Miljöaspekter och ny modern teknik ska väga tungt i utredningsarbetet.



En inventering i området av fastigheter med kommunalt avlopp men
utan separata dagvatten och spillvattenledningar redovisas i
utredningen.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 149 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 149
Motion, inkommen 2019-09-09
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 305-2019

§ 174 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när
Leader-projektet avslutas
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen:
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen
yrkas följande:


Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när
Leaderprojektet avslutas.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet
bordlägges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150
Motion, inkommen 2019-09-10
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 347-2019

§ 175 Motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) inkom 2019-10-17 med
motionen: Motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun: I motionen yrkas följande:


Att Svalövs kommun gör en utredning på vad denna lagstiftning har
kostat för våra kommunmedlemmar, hur många anbud som kommit in
och hur de företag som verkat i kommunen de facto levererat det de
skulle.



Svalövs kommun avvecklar LOV.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-10-17

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(54)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

Dnr 341-2019

§ 176 Motion, redovisning av bifallna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Håkan
Andersson (C), Ida Andersson (C), Eva Inhammar (C), Johan Wigrup (C),
Christer Laurell (C), och Annelie Johnsson (C) inkom 2019-10-14 med
motionen: redovisning av bifallna motioner.
I motionen yrkas följande:


Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de
bifallna motionerna.



En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-10-14
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 325-2019

§ 177 Motion, Skapa en sammanhållen plan för
Teckomatorp som tillväxtmotor i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-09-29 med motionen: Skapa en
sammanhållen plan för Teckomatorp som tillväxtmotor i Svalövs kommun.
I motionen yrkas följande:


En särskild plan upprättas för Teckomatorp med anledning av ortens
ökande betydelse som knutpunkt för kollektivtrafik.



I planen skall strategier för framtida hantering av försörjning av vatten
och avlopp för både Teckomatorp och Billeberga ingå.



I planen skall strategier för att Teckomatorp så snart som möjligt får mer
än 3 000 invånare skapas.



Exploatering av Teckomatorpsgården, Granbo och Plåtslageriområdet
skall beaktas.



Nya möjliga exploateringsområden skall identifieras. - Utveckling av
skolan i Teckomatorp skall beaktas.



Försörjning av platser för utveckling av förskoleverksamhet skall
identifieras.



Plan för förbättring avseende hantering av misskötta fastigheter skall
ingå.



Plan för utveckling av cykelstråk mot Billeberga och Marieholm skall
beaktas.



Övriga åtgärder som behövs för att snarast öka invånarantalet skall
beaktas i planen.



Upprättandet av planen skall ske med genom att olika källor och
kompetenser aktiveras. Bland annat skall invånarna i Teckomatorp
bereda möjlighet till deltagande.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-09-29
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20-2018

§ 178 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) inkom 2017-11-27 med motionen ”Gratis träning för
invånare som fyllt 70”. I motionen hänvisar Vänsterpartiet till ett projekt i Hörby
Kommun där medborgare över 75 år erbjuds att träna gratis på de lokala
gymmen under en 10-veckors period. Vänsterpartiet yrkar följande:


Vård och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandla fram ett
bra pris för såväl kommun som den enskilde förmånstagaren för att så
fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig
motionsform.



Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla
friskvård för våra äldre.



Vård och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd
hälsostatus och fortsätter med detta under och efter projektets
genomförande.

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-18, § 185: Motionen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande remitterade 2018-01-05 motionen
till vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-01-11, § 93, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 211 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2019-08-29.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 211
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 93
Ordförandens i vård- och omsorgsnämnden förslag till yttrande, daterat 201908-29
Bilaga, daterad 2019-08-29
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-01-05

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-18, § 185
Motion, inkommen 2017-11-27
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 212-2018, VON 133-2019

§ 179 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen
inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande behovsprövningen
och planeringen inom hemtjänsten.
I motionen föreslår liberalerna följande: Kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en total genomlysning av sektorn Vårdoch omsorg, i syfte att antingen styrka eller dementera siffrorna SKL:s rapport
Öppna jämförelser, och om förbättringsmöjligheter finns, realisera dessa.
Frågeställningar att besvara utredningen ska ligga i linje med förda
resonemang.
Kommunfullmäktige fattade 2018-08-27, § 124, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-19 motionen till vård- och
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-08-14, § 78, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-13, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 188, följande beslut: 1) Ärendet
bordläggs.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 212
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 188
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, § 78
Svar på motion, daterad 2019-08-13
Remitteringsbeslut, daterad 2018-09-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 124
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-07-26

Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 52-2019, VON 72-2019

§ 180 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-01-22 med motionen ”Inrätta en kommunal
fixartjänst”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:
Att vård och omsorgsnämnden får uppdraget att undersöka möjligheterna att
inrätta denna fixartjänst. Gärna i samarbete med daglig verksamhet och
arbetsmarknadsenheten.
Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 34, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades 2019-08-08 av kommunstyrelsens ordförande till vårdoch omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-09-11, § 92, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 213
Yttrande, daterat 2019-08-28
Remitteringsbeslut, 2019-08-08
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 34
Motion, inkommen 2019-01-22
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 186-2019, SN 55-2019

§ 181 Motion, Etableringslån
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion, daterad 2019-06-03,
avseende etableringslån som rör perioden mellan det att Migrationsverkets
ersättning upphör och ersättning från Försäkringskassan inträder.
I motionen yrkas följande:
-

Att socialnämnden får uppdraget att införa en lämplig form för
etableringslån istället för försörjningsstöd under denna glapperiod i
Svalövs kommun.

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-17, § 118, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande har 2019-08-08 remitterat motionen till
socialnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2019-09-20.
Socialnämnden fattade 2019-09-01, § 141, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2019-09-20, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
socialnämndens yttrande, daterat 2019-09-20.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens
yttrande, daterat 2019-09-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 214
Yttrande från ordförande, daterat 2019-09-20.
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2019-06-17, § 118
Motion, daterad 2019-06-03
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MLLG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1 – § 157 Lokalanskaffning avseende särskilt
boende, trygghetsboende och administrationslokaler (Lantlyckan)

Ledamöter

Parti

Ja

1

Teddy Nilsson

SD

1

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

4

Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5

Anna Berg von Linde

M

1

6

Anneli Persson

S

7

Kim Hellström

SD

8

Lennart Pettersson

C

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11

Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12

Angelie Fröjd

M

13

Marie Irbladh

C

14

Sten Schmidt

SD

15

Annie Karlsson

S

16

Bo Persson

SD

17

Johan Wigrup, tjg ers för E Inhammar

C

18

Kent Kronqvist

S

19

Bengt Jönsson

SD

1

20

Stefan Pettersson

M

1

21

Hans Lindström

SD

1

22

Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson

C

1

23

Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

1

24

Émilie Lundgren

S

25

Åke Jonsson, tjg ers för A Jönsson

KD

1

26

Mats Hannander

SD

1

27
28

Sara Billquist Selberg
Ida Andersson

L
C

1

29

FI

30

Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K
Carlsson
Niklas Bohn, tjg ers för M Donnerhag

31

Ann Pettersson, ordf

M

1

32

Jenny Ulfvin

SD

1

33
34

Jörgen Persson
Bedrija Halilovic

SD
S

1

SUMMA

Justerare

Nej

Avstår
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

S

1

1
18

Utdragsbestyrkande

8

8

Jävig

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

Omröstningsbilaga 2 – § 158 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsLokaler

Ledamöter

Parti

Ja

1

Teddy Nilsson

SD

1

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

4

Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5

Anna Berg von Linde

M

1

6

Anneli Persson

S

7

Kim Hellström

SD

8

Lennart Pettersson

C

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11

Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12

Angelie Fröjd

M

13

Marie Irbladh

C

14

Sten Schmidt

SD

15

Annie Karlsson

S

16

Bo Persson

SD

17

Johan Wigrup, tjg ers för E Inhammar

C

18

Kent Kronqvist

S

19

Bengt Jönsson

SD

1

20

Stefan Pettersson

M

1

21

Hans Lindström

SD

1

22

Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson

C

1

23

Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

1

24

Émilie Lundgren

S

25

Åke Jonsson, tjg ers för A Jönsson

KD

1

26

Mats Hannander

SD

1

27
28

Sara Billquist Selberg
Ida Andersson

L
C

1

29

FI

30

Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K
Carlsson
Niklas Bohn, tjg ers för M Donnerhag

31

Ann Pettersson, ordf

M

1

32

Jenny Ulfvin

SD

1

33
34

Jörgen Persson
Bedrija Halilovic

SD
S

1

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

S

1

1
18

Utdragsbestyrkande

16

Avstår

Jävig

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

Omröstningsbilaga 3 – § 159 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsBostäder

Ledamöter

Parti

Ja

1

Teddy Nilsson

SD

1

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

4

Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5

Anna Berg von Linde

M

1

6

Anneli Persson

S

7

Kim Hellström

SD

8

Lennart Pettersson

C

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11

Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12

Angelie Fröjd

M

13

Marie Irbladh

C

14

Sten Schmidt

SD

15

Annie Karlsson

S

16

Bo Persson

SD

17

Johan Wigrup, tjg ers för E Inhammar

C

1

18

Kent Kronqvist

S

1

19

Bengt Jönsson

SD

1

20

Stefan Pettersson

M

1

21

Hans Lindström

SD

1

22

Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson

C

1

23

Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

1

24

Émilie Lundgren

S

1

25

Åke Jonsson, tjg ers för A Jönsson

KD

1

26

Mats Hannander

SD

1

27
28

Sara Billquist Selberg
Ida Andersson

L
C

1

29

FI

1

30

Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K
Carlsson
Niklas Bohn, tjg ers för M Donnerhag

S

1

31

Ann Pettersson, ordf

M

1

32

Jenny Ulfvin

SD

1

33
34

Jörgen Persson
Bedrija Halilovic

SD
S

1

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

16

Avstår

Jävig

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-28

Omröstningsbilaga 4 – § 161 Förslag till reviderade Bestämmelser
om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt
kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28)

Ledamöter

Parti

Ja

1

Teddy Nilsson

SD

1

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

4

Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5

Anna Berg von Linde

M

1

6

Anneli Persson

S

7

Kim Hellström

SD

8

Lennart Pettersson

C

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Sten Nilsson, tjg ers för W K Larsson

SD

1

11

Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12

Angelie Fröjd

M

13

Marie Irbladh

C

14

Sten Schmidt

SD

15

Annie Karlsson

S

16

Bo Persson

SD

17

Johan Wigrup, tjg ers för E Inhammar

C

18

Kent Kronqvist

S

19

Bengt Jönsson

SD

1

20

Stefan Pettersson

M

1

21

Hans Lindström

SD

1

22

Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson

C

1

23

Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

1

24

Émilie Lundgren

S

25

Åke Jonsson, tjg ers för A Jönsson

KD

1

26

Mats Hannander

SD

1

27
28

Sara Billquist Selberg
Ida Andersson

L
C

1

29

FI

30

Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K
Carlsson
Niklas Bohn, tjg ers för M Donnerhag

31

Ann Pettersson, ordf

M

1

32

Jenny Ulfvin

SD

1

33
34

Jörgen Persson
Anette Hallberg, tjg ers för B Halilovic

SD
S

1

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

S

1

1
18

Utdragsbestyrkande

16

Avstår

Jävig

