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Dnr: -

§ 35 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar:
Protokoll från demokratiberedningen 2013-02-11
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2013-03-04.
b) Sammanställning individ- och familjeomsorgen av gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 4 2012 (dnr 947-2012):
Socialnämnden beslutade 2013-02-19, § 11, att inlämnad kvartalsrapport till Socialstyrelsen,
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2012 för individ- och familjeomsorg,
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
För kvartal 4 2012 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 55-2013

§ 36 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Johan Johansson (SD) godkänns.
2. Avsägelsen från Arne Johansson (FP) godkänns.
3. Avsägelsen från Lina Magnusson (V) godkänns.
4. Avsägelsen från Stefan Lilius (FP) godkänns.
5. Avsägelsen från Jenny A Wenhammar (MP) godkänns.
6. Avsägelsen från Olle Steen (S) noteras.
7. Avsägelsen från Johanna Hedin (C) godkänns.
8. Avsägelsen från Eva Olofsson (C) godkänns.
9. Avsägelsen från Andreas Wannholm (C) godkänns.
10. Valet av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
11. Valet av ledamot i demokratiberedningen efter Freja Nilsson (V) bordlägges.
12. Valet av ersättare för insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja
Nilsson (V) bordlägges.
13. Till huvudman i Ekeby Sparbank efter Leif Hägg (M) utses Thomas Löfgren (M).
14. Till ledamot i valberedningsnämnden efter Arne Johansson (FP) utses Stefan Lilius (FP).
15. Till ersättare i valberedningsnämnden efter Stefan Lilius (FP), som inträtt som ordinarie
ledamot, utses Birgitta Zadenius (FP).
16. Till ledamot i beredningen för kommunalt kulturprogram efter Jenny A Wenhammar (MP)
utses Nina Renarve (MP).
17. Till insynsplats i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Jenny A Wenhammar (MP)
utses Charlotta Eldh (MP).
18. Till ersättare för insynsplats i bygg-, trafik- och räddningsnämnden efter Charlotta Eldh
(MP), som inträtt som ordinarie ledamot, utses Nina Renarve (MP).
19. Till insynsplats i kommunstyrelsen efter Jenny A Wenhammar (MP) utses Rolf Jonsson
(MP).
20. Till ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Rolf Jonsson (MP), som inträtt som
ordinarie ledamot, utses Patrik Pålsson (MP).
21. Till insynsplats i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Jenny A Wenhammar (MP)
utses Charlotta Eldh (MP).
22. Till ersättare för insynsplats i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Charlotta Eldh
(MP), som inträtt som ordinarie ledamot, utses Nina Renarve (MP).
23. Till ersättare i valberedningsnämnden efter Jenny A Wenhammar (MP) utses Nina
Renarve (MP).
24. Till ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen efter Jenny A Wenhammar (MP) utses
Patrik Pålsson (MP).
25. Nomineringen till Länsstyrelsen i Skåne län av ombud (S/M/FP) för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan bordlägges.
26. Till revisor för Stiftelsen Evy och Ernst Johanssons stipendiefond t o m verksamhetsåret
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2014 utses auktoriserade revisorn Anders Thulin, PWC.
27. Kommunstyrelsen utgör tillika Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser.
Personunion råder således vid varje tidpunkt mellan såväl ledamöter som ersättare i
styrelserna.
28. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Johanna Hedin (C) utses Eva Olofsson (C).
29. Till ersättare i krisledningsnämnden efter Johanna Hedin (C) utses Eva Olofsson (C).
30. Till ersättare i socialnämnden efter Johanna Hedin (C) utses J Håkan Andersson (C).
31. Till vice ordförande i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, efter
Agnetha Persson (C), som representerade Välfärdsutskottet, utses Christer Laurell (C) som
representant för kommunstyrelsens arbetsutskott.
32. Till vice ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer, efter Johanna Hedin
(C), som representerade Myndighetsutskottet välfärd, utses J Håkan Andersson (C) under
förutsättning av att han väljs som representant för socialnämnden.
33. Till ledamot och vice ordförande i välfärdsberedningen, efter Eva Olofsson (C), utses
Edvard Nordén (C).
34. Till ersättare i demokratiberedningen, efter Eva Olofsson (C), utses J Håkan Andersson
(C).
35. Till ersättare i valberedningen AB Sydvatten, efter Eva Olofsson (C), utses J Håkan
Andersson (C).
36. Till ersättare i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, efter Andreas Wannholm (C),
utses Björn Nordström (C).
37. Kommunförvaltningen uppdras att tillskriva Länsstyrelsen i Skåne län om sammanräkning
för utseende av nya ersättare i kommunfullmäktige efter Johan Johansson (SD),
Arne Johansson (FP) och Lina Magnusson (V) samt utseende av ledamot i
kommunfullmäktige efter Jenny A Wenhammar (MP).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 17, att bordlägga valet av ersättare för insynsplats i
kommunstyrelsen, valet av ledamot i demokratiberedningen och valet av ersättare för insynsplats
i tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen efter Freja Nilsson (V) samt att bordlägga valet av
huvudman i Ekeby Sparbank efter Leif Hägg (M).
Johan Johansson (SD) har i skrivelse daterad 2013-02-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Arne Johansson (FP) har i skrivelse daterad 2013-02-20 avsagt sig samtliga politiska uppdrag,
d.v.s. som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i valberedningsnämnden.
Lina Magnusson (V) har i skrivelse daterad 2013-02-26 avsagt sig samtliga politiska uppdrag,
d.v.s. uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Stefan Lilius (FP) har i skrivelse daterad 2013-03-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i
valberedningsnämnden.
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Jenny A Wenhammar (MP) har i skrivelse daterad 2013-03-11 avsagt sig samtliga politiska
uppdrag i Svalövs kommun, d.v.s. som ledamot i beredningen för kommunalt kulturprogram,
insynsplats i bygg-, trafik- och räddningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, insynsplats i
kommunstyrelsen, insynsplats i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, ersättare i
valberedningsnämnden och ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen.
Olle Steen (S) har i skrivelse daterad 2013-03-05 avsagt sig uppdraget som ombud för dem som
inte tillhör Svenska kyrkan.
Johanna Hedin (C) har i skrivelse daterad 2013-03-18 avsagt sig samtliga politiska uppdrag i
Svalövs kommun, d.v.s. uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, vice
ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer, ersättare i socialnämnden samt
ersättare i vård- och omsorgsutskottet.
Eva Olofsson (C) har i skrivelse daterad 2013-03-22 avsagt sig sina uppdrag i
välfärdsberedningen (vice ordförande och ledamot), ersättare i rådet för funktionshindrade och
pensionärer, ersättare i demokratiberedningen och ersättare i valberedningen AB Sydvatten.
Andreas Wannholm (C) har i skrivelse daterad 2013-03-25 avsagt sig uppdraget som ersättare i
tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen.
Reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete har setts över som en konsekvens av den nya politiska
organisationen. Nya organ har ersatt vissa av de organ som tidigare utsåg representanter till
råden. Kommunfullmäktige fattade 2013-02-25, § 28, följande beslut: Förslag till reviderade
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete antas att gälla fr.o.m. 2013-04-01. Kommunstyrelsens arbetsutskott,
socialnämnden, samhällsbyggnadsutskottet och vård- och omsorgsutskottet uppdras att utse
representanter till råden i enlighet med förändringarna i reglementena.
Kommunfullmäktige ska, bland de personer som utsetts till representanter från kommunens
utskott, beredningar och socialnämnden, välja ordförande och vice ordförande till Rådet för
funktionshindrade och pensionärer samt till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Följande personer är utsedda till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete:
Ledamöter

Ersättare

Anneli Persson (S) (SN)

Johanna Hedin (C) (SN)1

Christer Laurell (C) (KSAU), v ordf

Birgitta Jönsson (S) (KSAU)

Karl-Erik Kruse (S) (SBU)

Lennart Pettersson (C) (SBU)

Sara Billquist-Selberg (FP) (VFB), ordf Marie Irbladh (C) (VFB)
Ida Andersson (C) (TSB)
1

Ann Pettersson (M) (TSB)

Har avsagt sig uppdraget; nytt val skall förrättas av socialnämnden
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Följande personer är utsedda till Rådet för funktionshindrade och pensionärer:
Ledamöter

Ersättare

Johanna Hedin (C) (SN), v ordf2

Thomas Löfgren (M) (SN)

Krister Olsson (S) (VOU)

Agnetha Persson (C) (VOU)

Charlotte Wachtmeister (M) (SBU)

Christer Laurell (C) (SBU)

Claes Hallberg (S) (VFB), ordf

Eva Olofsson (C) (VFB)3

Lars-Göran Svensson (C) (TSB)

Gösta Nilsson (FP) (TSB)

Det noteras att valet av ersättare till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och
ledamot till Rådet för funktionshindrade och pensionärer får göras om av Socialnämnden då
Johanna Hedin (C) nu avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Svalövs kommun. Även ny
ersättare till Rådet för funktionshindrade och pensionärer behöver utses av välfärdsberedningen
då Eva Olofsson (C) avsagt sig uppdraget.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Andreas Wannholm, daterad 2013-03-25
Avsägelse från Eva Olofsson, daterad 2013-03-22
Avsägelse från Johanna Hedin, daterad 2013-03-18
Avsägelse från Jenny A Wenhammar, daterad 2013-03-11
Avsägelse från Stefan Lilius, daterad 2013-03-06
Avsägelse från Olle Steen, daterad 2013-03-05
Avsägelse från Lina Magnusson, daterad 2013-02-26
Avsägelse från Arne Johansson, daterad 2013-02-20
Avsägelse från Johan Johansson, daterad 2013-02-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 17

Protokollsanteckningar
Stefan Andersson (S), Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Eva Wigren (S), Gunnar
Bengtsson (S), Bedrija Halilovic (S), Dennis Nilsson (S), Ulla Wallin (S), Krister Olsson (S) och
Anneli Persson (S): Vi socialdemokrater delar inte Jenny Wenhammars uppfattningar som
framförs i hennes avsägelse. Vi tar därför bestämt avstånd från personangrepp och angrepp på
vårt demokratiska styrelseskick som framförs av Jenny Wenhammar i avsägelseskrivelsen.
Charlotte Wachtmeister (M), Leif Hägg (M), Margareta Stenström (M), Torsten Vigre (M), Ann
Pettersson (M), Thomas Löfgren (M) och Mikael Nilsson (M): Vi delar inte Jenny Wenhammars
uppfattning om hur arbetet i såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen
har gått till. Vi tar avstånd från de påståenden och slutsatser som framförs i avsägelsen.
Torbjörn Ekelund (FP), Hjördis Nilsson (FP) och Pernilla Ekelund (FP): ”Folkpartiets partigrupp, i
2
3

Har avsagt sig uppdraget; nytt val skall förrättas av socialnämnden
Har avsagt sig uppdraget; nytt val skall förrättas av välfärdsberedningen
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Svalövs kommuns kommunfullmäktige, bifaller den del av brevet från Jenny Wenhammar, som
innehåller avsägelsen men vill med anledning av brevets övriga delar framhålla följande:
Folkpartiet vill tydliggöra att vi inte, i allt väsentligt, delar Wenhammars beskrivning av hur arbetet
i Kommunfullmäktige och i andra politiska organ i Svalövs kommun fungerar. Wenhammars brev
innehåller felaktigheter och antydningar om samtliga andra partier och tjänstemän, som är av
sådan art att de inte går att lämnas oemotsagda. Att ledamöter och tjänstemän skulle ha farit
med osanning har inte Folkpartiet vid något tillfälle kunnat styrka. Att arbetet sker på ett
odemokratiskt sätt och med liten insyn äger inte sin riktighet, då samtlig, ej sekretessbelagd
information (avser även information som pga av PUL inte kan publiceras), i Svalövs kommun,
publiceras på kommunens hemsida, så att alla kan ta del av samtliga beslut som fattas samt
dess bakgrund. Detta förhållande är inte vanligt i landet och gör just Svalövs kommun till en av
de mest öppna och transparenta myndigheterna. Folkpartiet anser att det är av vikt att
respektera demokratiskt fattade beslut och att man måste kunna föra en debatt om dessa utan
att för den skull agera så att man kränker personer som är av annan åsikt.”

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 916-2012

§ 37 Översyn av kommunens stipendier och priser
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet,
kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att
gälla fr o m 2013-05-01.
2. Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till kommunstyrelsens
utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunförvaltningen 2012-12-03, § 176, att göra en översyn över
bestämmelserna för miljöpriset, samt vid behov även föreslå revideringar i hanteringen av övriga
priser vad gäller vilka organ som nominerar pristagare och stipendiater.
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till reviderade bestämmelser. Hanteringen av
priserna föreslås ske under kommunstyrelsen, med delegering till följande utskott:
Kulturpriset: Utbildningsutskottet
Kulturstipendiet: Utbildningsutskottet
Poppestipendiet: Utbildningsutskottet
Handikappidrottsstipendiet: Utbildningsutskottet
Miljöpriset: Samhällsbyggnadsutskottet
Skälet till att beredningarna under en tid ansvarat för priserna, är att utskottens roll varit att
hantera den egna verksamheten. När nu utskotten har en bredare funktion, kan hanteringen av
priser och stipendier med fördel övertas av utskotten.
Undantaget är byggnadsvårdspremiet som även fortsättningsvis hanteras av bygg-, trafik- och
räddningsnämnden. Kommunen har också sedan några år övertagit hanteringen av några priser
(se bilaga) som instiftats av andra organ. Dessa föreslås hanteras av utbildningsutskottet.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 15, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Beslutanderätten vad gäller utseende av Poppestipendiat samt Svalövs idrottskrets
vandringspriser delegeras till utbildningsutskottets ordförande. Ordföranden äger också rätt att
fatta beslut om formerna för utdelning av priserna.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut::
Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet,
kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att
gälla fr o m 2013-05-01. Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till
kommunstyrelsens utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.
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Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 44, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet,
kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att
gälla fr o m 2013-05-01. Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till
kommunstyrelsens utbildningsutskott fr o m 2013-05-01. Kommunstyrelsen beslutade att
beslutanderätten vad gäller utseende av Poppestipendiat samt Svalövs idrottskrets
vandringspriser delegeras till utbildningsutskottets ordförande. Ordföranden äger också rätt att
fatta beslut om formerna för utdelning av priserna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 44
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 15
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-05, inklusive bilaga
Reviderade bestämmelser för byggnadsvårdspremium
Reviderade bestämmelser för kulturpris
Reviderade bestämmelser för kulturstipendium
Reviderade bestämmelser för handikappidrottsstipendium
Reviderade bestämmelser för Poppestipendium
Reviderade bestämmelser för miljöpris

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset,
byggnadsvårdspremiet, kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppestipendium fastställes att gälla fr o m 2013-05-01. Ansvaret för Svalövs idrottskrets
vandringspriser överförs till kommunstyrelsens utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 910-2011

§ 38 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten antas och välfärdsberedningen uppdras att fortsätta arbetet enligt förslagen i
rapporten.

Sammanfattning av ärendet
2011 lämnade Lennart Pettersson (C) in en motion avseende Överenskommelse mellan Svalövs
kommun och den idéburna sektorn. I motionen föreslogs att Svalövs kommun skulle ta initiativet
till att teckna en överenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn som är verksam
i kommunen.
Den 30 januari 2012, § 12, fattade kommunfullmäktige beslut att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs
kommun i enlighet med skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2011-12-01.
Skrivelsen innebar att välfärdsberedningen skulle få i uppdrag att ta fram förslag till
överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs kommun med beaktande av de
nationella och regionala överenskommelser som finns beslutade. Slutrapport skulle presenteras
senast under januari 2013.
Välfärdsberedningen har under 2012 arbetat med att få en ökad kunskap kring begreppet
idéburen sektor och vad en överenskommelse med denna sektor skulle kunna innebära.
En rapport har tagits fram med förslag på fortsatt arbete. Det föreslås i rapporten att
välfärdsberedningen ska arbeta tillsammans med tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
den här frågan eftersom den inte bara handlar om välfärdsfrågor. Det fortsatta
arbetet under 2013 föreslås ske genom dialoger ute i byarna med de föreningar som är
aktiva där. Under året föreslås också personer som på olika sätt varit verksamma i processer
med att ta fram överenskommelser i landet bjudas in till kommunen för att dela med sig av sina
erfarenheter. Arbetet ska syfta till att ta reda på vad kommunens föreningar önskar få ut av ett
samarbete och en eventuell överenskommelse.
Välfärdsberedningen beslutade på sitt sammanträde 2013-01-07 § 4 att rapporten skulle antas
och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge välfärdsberedningen i uppdrag att
fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 18, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: Rapporten antas och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge
välfärdsberedningen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.
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Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 45, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Rapporten antas och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge
välfärdsberedningen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 45
Arbetsutskottets protokoll, 2013-02-18, § 18
Välfärdsberedningens protokoll 2013-01-07 § 4
Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun, daterad 2012-12-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Eva Olofsson (C) och Patrik Wilhelmsson (KD): Rapporten antas och
välfärdsberedningen uppdras att fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, SHG, AFFR, KALN)
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Dnr: 664-2012

§ 39 Översyn av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 25, att bestämmelserna för ersättning, inkl.
ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i maj 2012.
Sedan demokratiberedningens sammanträde 2012-05-14 har frågan om arvoden för
förtroendevalda varit uppe uppe på dagordningen. Vid demokratiberedningens sammanträde
2012-06-04 konstaterades att det fanns ett antal problem i gällande ersättningsbestämmelser,
bl.a. gällande fast arvodering till presidierna i gymnasieutskottet, tillfälliga beredningar och
kommunala råd.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 112, att 1) Ordförande för tillfälliga beredningar
ersätts med 10 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga
beredningar ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är
detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice ordförande i kommunens andra
beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan gäller endast den period under vilken den
tillfälliga beredningen verkar. 2) Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode
med 1 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast arvode med
0,5 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med arvodet till
ordförande i valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats
och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser. Arvodering av
förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av uppdraget erhåller fast arvode
från uppdrag i det organ hen representerar. 3) Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast
arvode motsvarande 10 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller
ett arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är detta i
nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott och beredningar. 4) Bestämmelser
om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.
Finansiering sker inom ramen för budget för kostnader för politiker. 5) Kommunförvaltningen
uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma
med förslag på eventuella justeringar.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2012-11-12 diskuterades hur beredningen skulle gå
fortsatt tillväga i arvodesöversynen. Ersättning till förtroendevalda diskuterades utifrån olika
aspekter, om inkomstbasbeloppet även framgent ska vara den gällande uppräkningsmetoden för
arvodena, om det är aktuellt med omfördelningar mellan olika uppdrag, hur procentsatserna ska
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se ut och fördelas. Demokratiberedningen beslutade 2012-11-12, punkt 3, att beredningens
ledamöter uppdras att fortsätta diskussionen inom respektive parti, och återkomma med förslag
till beredningens nästa möte.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2013-01-14, § 3, framkom att partierna har diskuterat
ersättningsbestämmelserna och att partierna inte har några förslag på förändringar i systemet i
dagsläget samt att de ser att dagens bestämmelser ska kvarstå oförändrade.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 19, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 46, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 46
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 19
Demokratiberednings protokoll 2013-01-14 § 3
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 112
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29, § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
kvarstår oförändrade.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK)
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Dnr: 143-2013

§ 40 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överföring på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns.
2. Svalöfs gymnasiums överföring på totalt 354 000 kronor godkänns.

Reservationer
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Lars
Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Eva Rosqvist (SD), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson
(-), Björn Nordström (C), Rolf Jonsson (MP), Eva Olofsson (C) och Marjorie Nilsson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2012 till 2013 ska enligt kommunens rutiner beslutas i
kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen har sammanställt en förteckning över
investeringsprojekt.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 22, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Överföring på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns.
En kompletterande tjänsteskrivelse avs investeringar vid Svalöfs gymnasium förelåg vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 49, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Överföring på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns. Svalöfs gymnasiums överföring
på totalt 354 000 kronor godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 49
Kompletterande tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 22
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen inklusive bilaga, daterad 2013-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Överföring på totalt
61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns. Svalöfs gymnasiums överföring på totalt 354 000
kronor godkänns.
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Christer Laurell (C), Patrik Wilhelmsson (KD), Ingrid Ekström (SD), Axel Ebbe Nilsson (-) och
Rolf Jonsson (MP): Bifall till Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, med följande ändring:
Avseende projekt Teckomatorpsgården förs 15 miljoner över till 2013.
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Christer Laurells m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, FKLT)
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Dnr: 371-2008

§ 41 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.

Reservationer
Christer Laurell (C), Anders Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Lars
Olsson (MP), Fredrik Jönsson (C), Eva Rosqvist (SD), Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson
(-), Björn Norström (C), Rolf Jonsson (MP), Patrik Wilhelmsson (KD), Eva Olofsson (C) och
Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Petterssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Plan- och strategiutskottet beslutade 2008-10-29, § 124, att uppdra åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun. Ett första förslag remitterades till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige samt till styrelsen för AB SvalövsBostäder genom
beslut i utskottet 2009-03-04, § 12.
Utkastet redovisades för kommunstyrelsen 2009-03-16, § 37. Inkomna synpunkter redovisades
för tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet under hösten 2009 (2009-08-05, § 15, 2009-11-25, §
58).
Arbetet med riktlinjerna återupptogs våren 2012 och omarbetades till en beslutsdel och en
informationsdel. Uppdraget Attraktiv boendekommun föreslogs bifogas som en bilaga till riktlinjer
för bostadsförsörjning.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun med bilagor skickades på nytt för yttrande
enligt sändlista. Efter nytt remissförfarande sammanställdes inkomna synpunkter. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet godkände 2012-12-11 kommunförvaltningens förslag till revideringar
och kompletteringar.
Förutom redaktionella ändringar har följande ändringar och tillägg tillkommit:
• Perioden har ändrats till 2013-2020.
• ”För kartor och fördjupad information om varje område hänvisas till tillväxtprogrammen
för respektive ort (sidhänvisning till karta inom parentes efter områdesnamnet). Siffrorna
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för beräknad utbyggnad kan skilja sig åt mellan boende- och tillväxtprogram. I
boendeprogrammet redovisas möjlig utbyggnad. I tillväxtprogrammen presenteras siffror
utifrån en bedömd rimlig bostadsutveckling.”
”Kommunala förskolor finns i Billeberga, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp, Tågarp och
Röstånga. Förskolor i enskild regi finns i Svalöv, Teckomatorp, Ask och Trolleholm.
Förskoleklass och grundskola i kommunal regi finns i Billeberga, Kågeröd, Svalöv,
Teckomatorp och Röstånga. Förskoleklass/grundskola erbjuds även i enskild regi, i sin
helhet och/eller till delar, i Svalöv, Norrvidinge och Axelvold.”

Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-02-13, § 19, följande beslut: Förslag till
boendeplanering (informationsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 godkänns.
Vidare föreslog utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 53, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 53
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 19
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-11
Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020
Boendeplanering Svalövs kommun 2013-2020
Attraktiv boendekommun, rapport från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Karl-Erik Kruse (S):
Förslag till boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas. Det noteras att
det på sid 7) skall redigeras på så sätt att detaljplanen för blomområdet ej är antagen, utan att
planarbete pågår.
Lennart Pettersson (C), Patrik Wilhelmsson (KD) och Björn Nordström (C): Förslag till
boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas med följande tillägg och
strykningar:
- s 7 (tillägg):
Teckomatorp, Granboområdet, fribyggarvillor och flerbostadshus, xx bostäder
Teckomatorp, Plåtslagaregatan, flerbostadshus, xx bostäder
Svalöv, Ekebogatan, flerbostadshus, xx bostäder
- s 8 (strykes):
Teckomatorp nordost om Teckomatorp
Teckomatorp, västra
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Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Lennart Petterssons m fl yrkande.
I ärendet yttrade sig vidare Hjördis Nilsson (FP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons (C) m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige avslår dem.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Med 20 ja-röster för avslag på och 14 nej-röster för bifall till Lennart Petterssons m fl yrkanden,
har kommunfullmäktige beslutat avslå dem. Se omröstningsbilaga 1.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, VSK)
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Dnr: 948-2012

§ 42 Dagvattenpolicy för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva kommunens grundprinciper för hantering av
dagvatten. Riktlinjerna i policyn ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av
exploateringsavtal, vid VA-anmälan samt i kommunens och NSVA:s övriga arbete.
Målet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för att förhindra lokala
översvämningar och skador på byggnader och miljö.
Ärendet föredrogs i samhällsbyggnadsutskottet 2013-01-16, § 9, som noterade informationen.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-02-13, § 22, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 54, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 54
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 22
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-31
Dagvattenpolicy för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Rolf
Jonsson (MP) och Lennart Pettersson (C): Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
NSVA
Kommunförvaltningen (JWA)
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Dnr: 1102-2012

§ 43 Prissättning av industrimark
Kommunfullmäktiges beslut
1. Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad i det fall inte
annat beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Detta gäller inte Billeberga industriområde där
priset är 125 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall då inte annat
beslutas, ska uppgå till 25 kr/kvm. Samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som avviker från
denna schablon.
Förvaltningen gjorde en prisjämförelse med andra skånska kommuner som redovisas i bilaga till
förslagsskrivelsen, daterad 2012-11-28. Där konstateras att priser för orter jämförbara med
Svalövs kommun ligger mellan 20-120 kr/kvm, med en koncentration kring 70 kr/kvm.
Ärendet behandlades av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-11, § 145.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14, § 6, att återremittera ärendet
samhällsbyggnadsutskottet för förtydligande av vilka fastigheter som avses.
I förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-30, specificeras att förslaget omfattar de
fastigheter som är detaljplanelagda för industri, men inte har fått ett särskilt pris beslutat av
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet tidigare.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-02-13, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm plus
fastighetsbildningskostnad i det fall inte annat beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Detta
gäller inte Billeberga industriområde där priset är 125 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 55, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Priset för
industrimark uppgår till 70 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad i det fall inte annat beslutas av
samhällsbyggnadsutskottet. Detta gäller inte Billeberga industriområde där priset är 125 kr/kvm
plus fastighetsbildningskostnad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 55
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 30
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-30
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 6
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-12-11, § 145
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-28, inkl bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): Priset för industrimark
uppgår till 70 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad i det fall inte annat beslutas av
samhällsbyggnadsutskottet. Detta gäller inte Billeberga industriområde där priset är 125 kr/kvm
plus fastighetsbildningskostnad.
I ärendet yttrar sig vidare Christer Laurell (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, JBN, AAN, EMTO)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Dnr: 575-2011

§ 44 Motion, Elevdatorer på Linåkerskolan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion om elevdatorer på Linåkerskolan.
I motionen lämnas förslag till att Linåkerskolan ska tillhandahålla datorer till eleverna, bland
annat för att öka attraktionen till Linåkerskolan och som ett redskap för ökad jämlikhet, demokrati
och kunskap.
Motionen remitterades ursprungligen till välfärdsutskottet, men eftersom den inte hann
behandlas där har utbildningsutskottet övertagit ärendet. Svar på motionen har dock skrivits av
välfärdsutskottets f.d. Ordförande.
Utbildningsutskottet fattade 2013-02-04, § 13, följande beslut: Utbildningsutskottet antar f.d.
ordförandens i välfärdsutskottet yttrande som sitt eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-03-11, § 59, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 59
Utbildningsutskottets protokoll 2013-02-04, § 13
Svar på motion, daterad 2013-01-29
Remittering av motion, daterad 2011-09-06
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-08-29 § 136
Patrik Wilhelmssons (KD) motion, daterad 2011-06-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Patrik Wilhelmsson (KD) och Lennart Pettersson
(C): Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Dnr: 294-2013

§ 45 Motion, Övergripande strategisk plan för idrottsanläggningar 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 som rör frågan om en
övergripande strategisk plan för idrottsanläggningar i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att ett övergripande inriktningsdokument tas fram utifrån de strategiska
utmaningar kommunen står inför inom idrottsområdet.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade Christer Laurell (C) motionen.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-03-11
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Dnr: 295-2013

§ 46 Motion, Hyrorna på kommunens äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör hyrorna på
kommunens äldreboende.
I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder om hyror på våra äldreboende och gruppboende
är satta enligt gällande hyreslag och domstolsbeslut från 2008 samt om det är förhandlat med
Hyresgästföreningen.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade Agnetha Persson (C) motionen.

Beslutsunderlag
Agnetha Perssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-03-11
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Dnr: 296-2013

§ 47 Motion, Läsplattor till politiker i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion som rör läsplattor till
politiker i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att förutsättningarna och konsekvenserna av inköp av läsplattor till politiker i
Svalövs kommun utreds.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade Lennart Pettersson (C)
motionen.

Beslutsunderlag
Fredrik Jönssons (C) och Lennart Petterssons (C) motion, inkommen 2013-03-11
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Dnr: 153-2013

§ 48 Fråga, Lärarnas arbetssituation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Björn Nordström (C) har lämnat en fråga ställd till ordförande i utbildningsutskottet.
Frågan rör lärarnas arbetssituation.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 32, att frågan får ställas och att den bordlägges till
nästa sammanträde.
Utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP) lämnar vid sammanträdet muntligt svar.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 32
Björn Nordströms (C) fråga, inkommen 2013-02-11
Protokollet ska skickas till:
Björn Nordström (C)
Torbjörn Ekelund (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-03-25

Sida
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Omröstningsbilaga 1), § 41 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs
kommun
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24
25
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28
29
30
31
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34
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Stefan Andersson, tjg ers för C Hallberg

Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Margareta Stenström, tjg ers för O Röstin

Lars Olsson, tjg ers för Jenny A
Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Eva Rosqvist
Torsten Vigre

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP

C
S
SD
M
Bedrija Halilovic, tjg ers för A Böndergaard S
Agnetha Persson
C
Hjördis Nilsson
FP
Dennis Nilsson
S
Ann Pettersson
M
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
S
Björn Nordström
C
V
Thomas Löfgren
M
Krister Olsson
S
Rolf Jonsson
MP
Patrik Wilhelmsson, tjg ers för A Jönsson
KD
Eva Olofsson
C
Anneli Persson
S
Marjorie Nilsson
Mikael Nilsson
M
Pernilla Ekelund
FP
SUMMA

Justerare

Ja
1
1

Nej
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

14

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

