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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 21.15

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)
Martin Cervin (SD), tjg ers för Christer Jacobsson (SD)
Angelie Fröjdh (M), tjg ers för 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)
Johan Wigrup (C), tjg ers för 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)
Ida Andersson (C)
Kerstin Nordstedt (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Stefan Pettersson (M)
Marika Jardert (V), tjg ers för Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Joakim Lundahl (SD), tjg ers för Rickard Larsson (SD)
Kristina Carlsson (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Marcus Zadenius (L)
Pernilla Ekelund (L)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Arne Nordqvist, revisionens ordförande
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Annie Karlsson (S) och Charlotta Eldh (MP)
2016-12-01, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 130 - 142

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Annie Karlsson (S)

Charlotta Eldh (MP)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-28

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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§ 130 Beslutad ärendelista
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142

Justerare

Anmälningsärenden .................................................................................. 4
Avsägelser och val .................................................................................... 5
Budget 2017, plan 2018 - 2019 – Skattesats ............................................ 7
Fördelning statlig ersättning nyanlända .................................................... 8
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016 - ombudgetering .................. 11
Köp av Södra Svalöv 16:1, Persbo ......................................................... 13
Justeringar i VA-taxa för Svalövs kommun ............................................. 14
Motion, E-körjournaler ............................................................................. 16
Motion, Utredning av kostnad för avskaffande av karensdag................. 18
Motion, Vision för Svalövs kommun ........................................................ 20
Motion, Uppmärksamma särbegåvade eleverna .................................... 22
Motion, Öppna upp allmänhetens frågestund igen på
kommunfullmäktigemötena i Svalövs kommun ....................................... 23
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Dnr 61-2016

§ 131 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några anmälningsärenden föreligger denna gång inte.

Sammanfattning av ärendet
Några anmälningsärenden föreligger denna gång inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016, 314-2015

§ 132 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ida Andersson (C) utses till ny huvudman i Ekeby Sparbank efter KarlErik Nilsson (C).
2. Valet av ledamöter i Rådet för funktionshindrade och pensionärer
bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12.19.
3. Avsägelserna från Hans Lennartsson (S), Lars Ahlfors (MP) och Göran
Lundqvist (L) godkännes.
4. Valet av ledamot i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Hans
Lennartsson (S) bordlägges.
5. Valet av nämndeman vid Tingsrätten i Lund efter Hans Lennartsson (S)
bordlägges.
6. Valet av God man (tätort) efter Hans Lennartsson (S) bordlägges.
7. Nomineringen av ombud för den som inte tillhör Svenska kyrkan efter
Hans Lennartsson (S) till Länsstyrelsen i Skåne bordlägges.
8. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Lars Ahlfors (MP)
bordlägges.
9. Till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Göran
Lundqvist (L) utses Tom Jensen (L).
10. Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län
för ny sammanräkning efter Lars Ahlfors (MP), som avsagt sig
uppdraget som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Ekeby Sparbank har meddelat att Svalövs kommun har att utse ny huvudman
efter Karl-Erik Nilsson (C). Huvudmän får enligt bankens reglementen inte vara
över 70 år. Banken behöver beslut om ny huvudman senast under mars månad
2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31, § 120, om nytt reglemente för Rådet
för funktionshindrade och pensionärer. Kommunfullmäktige har nu att utse fem
ledamöter och fem ersättare. Det nya rådet kommer att träda i funktion den 1
januari 2017.
Hans Lennartsson (S) har i skrivelse daterad 2016-11-05 avsagt sig uppdragen
som ledamot i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, nämndeman vid
tingsrätten, Gode män (tätort) och Ombud för den som inte tillhör Svenska
kyrkan.
Vad gäller Ombud för den som inte tillhör Svenska kyrkan, ska enl skrivelse
från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2014-10-15, hänsyn särskilt tas till
kunskaper inom ekonomi och kunskap om och förståelse för olika religioner,
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livsåskådningar och begravningsseder. Det är vidare inte lämpligt att utse en
person som har ett politiskt uppdrag i Svenska kyrkan eller som är anställd i
Svenska kyrkan. Det bör också betonas att uppdraget som begravningsombud
inte är politiskt. Kommunfullmäktiges förslag ska innehålla en motivering.
Lars Ahlfors (MP) har i skrivelse daterad 2016-11-16 avsagt sig uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i valberedningsnämnden.
Göran Lundqvist (L) har i skrivelse daterad 2016-11-23 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Göran Lundqvist (L), daterad 2016-11-23
Avsägelse från Lars Ahlfors (MP), daterad 2016-11-16
Avsägelse från Hans Lennartsson, daterad 2016-11-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-31, § 120
Skrivelse från Ekeby Sparbank, daterad 2016-10-25

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Länsstyrelsen i Skåne län
Lantmäteriet
Tingsrätten i Lund
Ekeby Sparbank
Kommunförvaltningen (MAN, HESN, SAMA, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1328-2015

§ 133 Budget 2017, plan 2018 - 2019 – Skattesats
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2017 till 20,74 kr per skattekrona. Beslutet innebär att utdebiteringen
höjs med 0,25 kr per skattekrona.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Rolf Arne Persson (SD), Anders Persson (SD) och
Joakim Lundahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut om Budget för 2017 och Plan 2018-2019 kommer att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december istället för
som tidigare planerat 14 november.
Beslut om utdebitering/skattesats måste enligt kommunallagen dock ske senast
vid kommunfullmäktiges möte i november.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-15, § 168, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs för år 2017 till 20,74 kr per skattekrona. Beslutet innebär att
utdebiteringen höjs med 0,25 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 168

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson
(C): 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2017 till 20,74 kr per skattekrona. Beslutet innebär att utdebiteringen höjs med
0,25 kr per skattekrona.
Linda Lindberg (SD): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande och Linda
Lindbergs avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta
Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Skatteverket
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 173-2016

§ 134 Fördelning statlig ersättning nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fördelning av bidrag från Migrationsverket, exkl ensamkommande barn,
fördelas enl principer i rapport ”Fördelning statlig ersättning för
nyanlända – Flyktingar”, daterad 2016-11-03. Fördelningen avser
verksamhetsåren 2016 och 2017.
2. Förvaltningen uppdras återkomma med en utvärdering till
kommunstyrelsen senast i februari 2018.
3. Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8 mnkr, föreslås
kunna användas som buffert i 3-4 år för kostnader för ekonomiskt
bistånd. Disponering av dessa medel sker efter beslut i
ledningsgruppen. Återrapportering sker i delårsbokslutet och
årsredovisningen för berörda år.
4. Förvaltningen uppdras vidare återkomma med fördelningsprinciper avs
ensamkommande barn.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Rolf Arne Persson (SD), Anders Persson (SD) och
Joakim Lundahl (SD) deltar inte i beslutet, vad gäller punkt 3).

Reservation
Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Johan Wigrup (C), Ida Andersson
(C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl
till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.
Ersättning betalas ut till kommunen dels som schablonbelopp dels efter
ansökan. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens
verksamheter vilket medför behov av att fördela ersättningen till de olika
verksamhetsområdena.
Fram till och med 2015 har ersättning i Svalövs kommun fördelats efter en
modell som inte varit tillräckligt tydlig och transparant.

Justerare
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Kommunförvaltningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter för
de berörda verksamheterna. Dess uppgift är att arbeta fram en ny
fördelningsmodell för att ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för
nyanlända.
Gruppen kommer att analysera fördelningsmodeller i några olika kommuner.
Gruppens rapport kommer därefter att behandlas i kommunens ledningsgrupp.
Kommunförvaltningen återkommer snarast till kommunstyrelsen med ett
underlag för ett politiskt beslut.
Den kommande fördelningsmodellen föreslås gälla från och med
verksamhetsår 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-16, § 149, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma senast 14 november
med ett förslag till fördelning av statlig ersättning för nyanlända.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-14, § 169, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Fördelning av bidrag från Migrationsverket, exkl
ensamkommande barn, fördelas enl principer i rapport ”Fördelning statlig
ersättning för nyanlända – Flyktingar”, daterad 2016-11-03. Fördelningen avser
verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) Förvaltningen uppdras återkomma med en
utvärdering till kommunstyrelsen senast i februari 2018. 3) Reserverade medel i
bokslut 2015, som uppgår till 7,8 mnkr, föreslås kunna användas som buffert i
3-4 år för kostnader för ekonomiskt bistånd. Disponering av dessa medel sker
efter beslut i ledningsgruppen. Återrapportering sker i årsredovisningen för
berörda år. 4) Förvaltningen uppdras vidare återkomma med
fördelningsprinciper avs ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 169
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-16, § 149
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Krister Olsson (S): 1) Fördelning
av bidrag från Migrationsverket, exkl ensamkommande barn, fördelas enl
principer i rapport ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar”,
daterad 2016-11-03. Fördelningen avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2)
Förvaltningen uppdras återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen
senast i februari 2018. 3) Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8
mnkr, föreslås kunna användas som buffert i 3-4 år för kostnader för
ekonomiskt bistånd. Disponering av dessa medel sker efter beslut i
ledningsgruppen. Återrapportering sker i delårsbokslutet och årsredovisningen
för berörda år. 4) Förvaltningen uppdras vidare återkomma med
fördelningsprinciper avs ensamkommande barn.
Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Bifall till
punkterna 1), 2) och 4).

Justerare
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Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C): Bifall till punkterna 1), 2) och
4). 3) Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8 mnkr, föreslås
kunna användas som buffert i 3-4 år för socialnämndens verksamhet inom
flyktig- och integrationsverksamheten. Disponering av dessa medel sker efter
beslut i socialnämnden. Återrapportering sker i delårsbokslutet och
årsredovisningen för berörda år.
I ärendet yttrade sig vidare Eva Olofsson (C) och Kristina Carlsson (FI).
Ajournering 19.10 – 19.20

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, punkterna
1), 2) och 4), och finner att kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande och
Lennart Petterssons m fl yrkande vad gäller punkt 3) och finner att
kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, PAEK, RTN, JBN, AAN, MNVR, SABG)
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Dnr: KS 375-2016, BIN 7-2016

§ 135 Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016 ombudgetering
Kommunfullmäktiges beslut
1. 1,2 miljoner, motsvarande överskott av budget för barn i behov av
särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till budget för grundskola.
2. 207 200 kronor omdisponeras från verksamhet kommunledning till
verksamhet fritid avseende del av administrativ tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en delårsuppföljning för
bildningsnämndens verksamheter. Verksamheterna visar på ett överskott för
perioden på 6,4 miljoner kr och vid årets slut beräknas ett överskott på 1,2
miljoner kr.
Bildningsnämnden fattade 2016-10-12, § 88, följande beslut: 1) Delårsbokslutet
per 31 augusti 2016 för Bildningsnämnden noteras. 2) 410 000 kr, motsvarande
överskott av budget från pedagogisk omsorg flyttas till budget för skolpeng i
förskola. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 1,2 miljoner, motsvarande överskott
av budget för barn i behov av särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till
budget för grundskola.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-14, § 170, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) 1,2 miljoner, motsvarande överskott av budget för barn i
behov av särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till budget för grundskola.
2) 207 200 kronor omdisponeras från verksamhet kommunledning till
verksamhet fritid avseende del av administrativ tjänst.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § § 170
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-12, § 88
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016, daterad 2016-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 1) 1,2 miljoner, motsvarande överskott av budget för barn
i behov av särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till budget för grundskola.
2) 207 200 kronor omdisponeras från verksamhet kommunledning till
verksamhet fritid avseende del av administrativ tjänst.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MAZO, RTN)

Justerare
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Dnr: KS 378-2016, SBN 369-2016

§ 136 Köp av Södra Svalöv 16:1, Persbo
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp av
fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsLokaler som är nuvarande ägaren av fastigheten Södra Svalöv 16:1
har erbjudit kommunen att förvärva fastigheten.
Fastigheten ligger i ett centralt läge och beroende på hur detaljutformningen
görs av blivande stationsområdet i Svalöv med p-platser, bussangöring m.m.
kan kommunen behöva rådighet över fastigheten Södra Svalöv 16:1.
För att genomföra affären behöver medel för köpet äskas. Budet för fastigheten
ligger på 480 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-10-25, § 157, följande beslut: 1)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering, uppdras
förvaltningen att köpa fastigheten Södra Svalöv 16:1. 2) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna samtliga handlingar i ärendet.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp
av fastigheten Södra Svalöv 16:1.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-14, § 173, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp av
fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 173
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-10-25, § 157
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M) och Sara Billquist
Selberg (L): 1) Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp av
fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN, JBN, AAN)

Justerare
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Dnr: KS 379-2016, SBN 373-2016

§ 137 Justeringar i VA-taxa för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt gällande
indexbestämmelser.
2. Avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslaget
i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 med tillhörande
bilaga från NSVA.
3. Förändringarna gäller från och med 2017-01-01.

Sammanfattning av ärendet
NSVA har tagit fram förslag till korrigeringar i kommunens VA-taxa enligt
följande:
•

Anläggningsavgifter (bilaga 1): regleras med entreprenadprisindex
enligt § 10 i gällande VA-taxa. Totalt 0,47 %. Nuvarande
entreprenadindex är 107,9 (maj 2016)

•

Brukningsavgifter (bilaga 2) och övriga VA-avgifter (bilaga 3): regleras
med konsumentprisindex enligt § 22 i gällande VA-taxa. Totalt 0,6 %.
Nuvarande konsumentprisindex är 316,21 (maj 2016)

•

Gällande övriga VA-avgifter (bilaga 3) regleras vissa avgifter för att
överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens
förutsättningar.

•

I taxetexten föreslås förändringar i följande paragrafer, § 10, § 14.6, §
14.7, § 18, § 18.1, § 18.3 och § 23 för att överensstämma bättre med
dagens förutsättningar.

Förslaget till förändringar specificeras ytterligare i bilaga från NSVA. Förslaget
till förändringar avseende de delar som inte är indexreglerade är detsamma för
alla kommuner som är med i NSVA.
Förändringarna föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-10-25, § 161, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans
taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt gällande indexbestämmelser. 2) Avgifterna
i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslaget i förvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 med tillhörande bilaga från NSVA. 3)
Förändringarna gäller från och med 2017-01-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-14, § 174, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt
gällande indexbestämmelser. 2) Avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna
korrigeras enligt förslaget i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14
med tillhörande bilaga från NSVA. 3) Förändringarna gäller från och med 201701-01.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 174
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-10-25, § 161
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 inkl bilaga från NSVA
Förslag till VA-taxa 2017
Förslag till taxebilagor 1-3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Avgifterna i VA-taxans
taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt gällande indexbestämmelser. 2) Avgifterna
i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslaget i förvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 med tillhörande bilaga från NSVA. 3)
Förändringarna gäller från och med 2017-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, EMTO, AAN)
NSVA

Justerare
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Dnr 765-2015

§ 138 Motion, E-körjournaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Rolf Arne Persson (SD), Anders Persson (SD) och
Joakim Lundahl (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) inkom med en motion 2015-05-12,
där de föreslår att: Svalövs kommunfullmäktige ger uppdraget till berört organ
att utreda på vilket vis det snabbast skulle kunna gå att få dessa så kallade ekörjournaler på plats i våra fordon.
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att Svalövs kommun har startat ett arbete med att utreda möjligheten, med att
en person ska bli fordonssamordnare för de kommunala fordonen. När denna
utredning är klar och om man kommer fram till att, en person ska vara ansvarig
för kommunens fordon, då kan man eventuellt ge den personen i uppdrag att se
över möjligheten med e-körjournaler, i kommunens fordon.
Kommunstyrelsens ordförande anser motionen besvarad med hänsvisning till
sitt svar.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-31, § 99, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-15, § 176, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 176
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 99
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 115
Motion ifrån Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen 2015-0512

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad med
hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Kim Hellström (SD) och Teddy Nilsson (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Kim Hellströms m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD)

Justerare
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Dnr 882-2015

§ 139 Motion, Utredning av kostnad för avskaffande av
karensdag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses avslagen med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) föreslår i en motion daterad 2015-06-15 att: 1. Det tillsätts
en utredning vad den faktiska kostnaden blir för sjuknärvaro. 2. Det tillsätts en
utredning vad det skulle innebära att avskaffa karensdag för kommunanställda
som arbetar med människor, exempelvis förskola, äldreboende, LSS
verksamhet. 3. Vi genomför ett försök med avskaffande av karensdag på utvald
kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att ersättning och villkor under sjuklöneperioder regleras i lagen om sjuklön
1991:1047. Lagen är tvingande till arbetstagarnas förmån.
Karensdagen är lagstadgad och att Svalövs kommun skulle avskaffa
karensdagen är inte möjligt. Detta måste i så fall drivas via de politiska partierna
i Sveriges riksdag eller även via arbetstagarorganisationerna.
Det blir därför inte aktuellt för Svalövs kommun att starta någon utredning för att
avskaffa karensdagen i Svalövs kommun, eller med att genomföra något försök
med detta i någon utvald verksamhet i Svalövs kommun.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-31, § 100, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkitge fatta
följande beslut: 1) Motionen anses avslagen med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-14, § 177, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses avslagen med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 177
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 100
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-31, § 138
Motion ifrån Agneta Lenander (V), daterad 2015-06-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Motionen anses avslagen med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)

Justerare
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Dnr 5-2016

§ 140 Motion, Vision för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1) En process startas för att ta fram en vision för Svalövs kommun.
2) Medel avsätts för genomförandet

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell
(C), Ida Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) föreslår i
en motion daterad 2016-01-03 att: 1) En process startas för att ta fram en vision
för Svalövs kommun. 2) En första rapport till Kommunfullmäktige lämnas under
2016 3) Medel avsätts för genomförandet
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att socialdemokrater, moderater och liberaler redan efter valet 2014 initierade
ett arbete för en gemensam vision för Svalövs kommun, vilket finns
dokumenterat på kommunens hemsida. Hur arbetet kommer att fortskrida, samt
omfattning och utformning på visionsarbetet är ännu inte fastlagt.
Kommunstyrelsens ordförande anser motionen besvarad med hänsvisning till
sitt svar.
Arbetsuskottet fattade 2016-10-31, § 101, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandens skrivelse som sin egen.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-15, § 178, kommunfullmäkitge fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 178
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 101
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-25, § 13
Motion ifrån Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Torkar Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan
Andersson (C), daterad 2016-01-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L) och Claes Malmberg
(M): Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Justerare
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Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Marika Jardert (V), Lennart
Pettersson (C), Linda Lindberg (SD), Kristina Carlsson (FI) och Ida Andersson
(C): 1) En process startas för att ta fram en vision för Svalövs kommun. 2)
Medel avsätts för genomförandet
Ajournering 20.55 – 21.00

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Fredrik Jönssons
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönsson m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för Birgitta Jönssons m fl och 18 nej-röster för Fredrik
Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Fredrik
Jönssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida Andersson (C),
Marie Irbladh (C), Håkan Andersson (C)
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Dnr 383-2016

§ 141 Motion, Uppmärksamma särbegåvade eleverna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion rörande uppmärksammande av
särbegåvade elever.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun ger barn med särbegåvning särskild undervisning i ämnen
som efterfrågas.
- Svalövs kommun implementerar SKL:s handlingsplan för särbegåvade elever.

Beslutsunderlag
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2016-10-31

Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 397-2016

§ 142 Motion, Öppna upp allmänhetens frågestund igen
på kommunfullmäktigemötena i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion rörande
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktigemötena i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att:
- Allmänhetens frågestund införs så snart som möjligt
- Allmänheten får möjlighet att ställa frågor om fullmäktiges dagordning
- Allmänheten får möjlighet att ställa frågor utanför dagordningen och får de
frågorna besvarade på mötet eller vid senare tilfälle
Vid sammanträdet presenterades motionen av Fredrik Jönsson (C).

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2016-11-14

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare
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Omröstningsbilaga 1
§ 140, Motion, Vision för Svalövs kommun

Ledamöter

Parti

Ja

1

Birgitta Jönsson

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

3

Fredrik Jönsson

C

4

Olof Röstin

M

1

5

Karl-Erik Kruse, ordf

S

1

6

Linda Lindberg

SD

1

7

Lennart Pettersson

C

1

8

Anneli Persson

S

9

Martin Cervin, tjg ers för C Jacobsson

SD

10

A Fröjdh, tjg ers för A Pettersson, 1:e vice ordf

M

1

11

Claes Hallberg

S

1

12

Torbjörn Ekelund

L

1

13

Eva Olofsson

C

1

14

Ingrid Ekström

SD

1

15

Charlotta Eldh

MP

1

16

Bedrija Halilovic

S

17

Johan Wigrup, tjg ers för C Laurell, 2:e vice ordf

C

18

Claes-Olof Malmberg

M

19

Kim Hellström

SD

20

Gunnar Bengtsson

S

21

Rolf Arne Persson, tjg ers för A Borg

SD

1

22

Ida Andersson

C

1

23

Kerstin Nordstedt, tjg ers för U Wallin

S

1

24

Anna Berg von Linde, tjg ers för S Pettersson

M

1

25

Marika Jardert, tjg ers för A Lenander

V

26

Krister Olsson

S

27

Anders Persson

SD

28

Sara Billquist Selberg

L

29

Marie Irbladh

C

30

Annie Karlsson

S

31

Joakim Lundahl, tjg ers för R Larsson

SD

32

Kristina Carlsson, tjg ers för L Alenius Wallin

FI

33

Mikael Nilsson

M

34

Håkan Andersson

C

35

Anders Svärd

S

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Utdragsbestyrkande

18

Avstår

Jävig

