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Dnr: -

§ 182 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Beslut avseende överklagande av tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering
(Dnr 307-2009)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 183 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, JAON, HAHZ, BRG)
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Dnr: 1328-2015

§ 184 Tidplan för budget 2017-2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till tidplan för budget 2017-2019. I maj månad
kan en kompletteringsbudget ev behandlas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för budget 2017 med flerårsplan 20182019.
Av tidplanen framgår att beslut om ramar ska beslutas av kommunfullmäktige i maj, och slutligt
beslut om budget ska beslutas av kommunfullmäktige i november.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 192, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till tidplan för budget 2017-2019. I maj månad kan en
kompletteringsbudget ev behandlas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 192
Förslag till tidplan för budget 2017-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till tidplan för budget 2017-2019.
I maj månad kan en kompletteringsbudget ev behandlas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (Ledningsgruppen, inkl tidplan)
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MAZO, EMTO, MEKN, AAJN, HNSK, BRG, HAHZ, JAON)
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Dnr: 19-2015

§ 185 Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till borgenspolicy daterat 2015-10-16 antas att gälla fr.o.m. 2015-12-01.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse från ekonomichefen daterad 2015-10-16 föreslås att villkoren för kommunägda företag
i avsnitt 7 ändras enligt en ny punkt 7.1 nedan:
7.1 Kommunägda företag skall erlägga en årlig borgensavgift, som uppgår till 0,25 % av aktuellt
borgensbelopp. Avgiften kan förändras av kommunfullmäktige i samband med beslut kring
budget.
Förslaget innebär att Kommunägda företag inte skall betala en engångsavgift på 2 % av
borgenssumman för nya borgensåtaganden samt att den årliga borgensavgiften fastställs av
kommunfullmäktige i samband med beslut kring budget. För 2016 har avgiften beslutats till
0,25 %.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-26, § 89, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslag till borgenspolicy daterat 2015-10-16 antas att gälla fr.o.m. 2015-12-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 193, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag
till borgenspolicy daterat 2015-10-16 antas att gälla fr.o.m. 2015-12-01.

Beslutsunderlag
Bilaga från Centerpartiet med förslag till ändringar policy för borgensåtaganden, daterad
2015-11-16
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 193
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-26, § 89
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-10-16
Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterad 2015-10-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 98
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 78
Kommunstyrens arbetsutskotts protokoll 2015-03-24, § 29
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Skrivelse från ekonomichefen daterad 2015-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-19, § 3
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-01-08
Förslag till policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterad 2015-01-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M): Förslag till borgenspolicy daterat
2015-10-16 antas att gälla fr.o.m. 2015-12-01.
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): Bifall till centerpartiets förslag (bilaga).
Olof Röstin (M): Avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkanden, och finner att
kommunfullmäktige avslår dem.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för avslag och 7 nej-röster för bifall, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Fredrik Jönssons m fl yrkande. 2 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT)
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Dnr: 1206-2015

§ 186 Granskning av utbetalning av lokalt partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.
2. De i kommunfullmäktige representerade partierna påminns om att utse en särskild
granskare, i enlighet med KL 2 kap 9 §.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genom sitt biträde PwC genomfört en granskning av om de nya reglerna kring
kommunalt partistöd efterlevs i Svalövs kommun.
Revisionen konstaterar att kommunfullmäktige i Svalövs kommun har antagit ett nytt reglemente
(2014-09-29, § 116). Det nya reglementet tillämpas ännu inte full ut, eftersom året är en
övergångsperiod. De nya kraven på särskild granskningsrapport avser verksamhetsåret 2015,
varför de först får effekt i samband med ansökan om partistöd år 2016.
Revisionen visar på vissa otydligheter och brister i det nya reglementet, bl a vad gäller tidpunkter
för redovisning. Undertecknade kan instämma i detta, och delar revisionens uppfattning att en
återgång till principen där partierna ansöker om utbetalning baserad på föregående års
verksamhet och redovisning därav (årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och
granskningsrapport) är att föredra.
Mot bakgrund av rapporten och vunna erfarenheter, utarbetas nu ett förslag till reviderade
bestämmelser för antagande i kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 93, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till yttrande antas. 2) Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1.
Granskningsrapporten och yttrandet noteras. 2) De i kommunfullmäktige representerade
partierna påminns om att utse en särskild granskare, i enlighet med KL 2 kap 9 §.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 194, följande beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande
antas. 2) Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Granskningsrapporten och yttrandet noteras. 2) De i kommunfullmäktige representerade
partierna påminns om att utse en särskild granskare, i enlighet med KL 2 kap 9 §.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 194
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 93
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-10-13
Granskning av utbetalning av lokalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): Granskningsrapporten och
yttrandet noteras. De i kommunfullmäktige representerade partierna påminns om att utse en
särskild granskare, i enlighet med KL 2 kap 9 §.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 20-2014

§ 187 Reglemente för kommunalt partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd antas att gälla fr o m
2016-01-01.
2. Utbetalning av partistöd beslutas fortlöpande av kommunfullmäktige efter det att en
komplett ansökan enl § 4 inkommit i tid.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen (1991:900), KL, avseende
kommunalt partistöd. Förändringarna ska gälla från och med den 15 oktober 2014, det vill säga
från mandatperioden 2014-2018. Fram till dess gäller de äldre reglerna. För att de nya reglerna
om lokalt partistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för
partistödet. Tillsammans blir den nya lagstiftningen och de lokala reglerna en helhet.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå
av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya
reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat
bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för
sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per
den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska
dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet
har använts.
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får - i de i förväg
antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar
in en redovisning respektive en granskningsrapport i tid.
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-29, § 116, följande beslut: Demokratiberedningens förslag
till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01, antas att gälla från och med den 15 oktober
2014 och ersätter tidigare bestämmelser om partistöd (kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24,
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§ 55).
Revisionen har under året genomfört en granskning, och som följd av den föreslås nu en
revidering av reglementet.
Arbetsutskottet fattade 2015-10-26, § 94, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till mall för granskningsrapport.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd antas att gälla fr o m 201601-01.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 195, följande beslut: Föreliggande förslag kompletteras
med följande bestämmelse: ”Partier som efter allmänt val får mandat i fullmäktige, men som
tidigare inte haft det, kan få partistödet utbetalt tidigare under året efter beslut i
kommunfullmäktige. För utbetalning krävs då årsmötesprotokoll för innevarande år, och i de fall
partiet haft verksamhet föregående år, revisionsberättelse, men inte granskningsrapport.”
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Föreliggande förslag
till reviderat reglemente för kommunalt partistöd antas att gälla fr o m 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd, reviderat 2015-11-17
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 195
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 94
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-29, § 116

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn
Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunalt
partistöd antas att gälla fr o m 2016-01-01.
Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy
Nilsson (SD): Utbetalning av partistöd beslutas fortlöpande av kommunfullmäktige efter det att en
komplett ansökan enl § 4 inkommit i tid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Linda Lindbergs m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Dnr: 1032-2015

§ 188 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar
redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Systemet innehåller
samtliga författnings reglerade bestämmelser med tillhörande tillämpningsanvisningar. Syftet
med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för
arbetsmiljöarbetet.
Arbetsgivaren Svalövs kommun ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt
sätt vara en del av den dagliga verksamheten. Denna systemuppföljning omfattar våren 2014 till
våren 2015. Formuläret har använts av samtliga verksamheter i Svalövs kommun.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 91, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 198, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 198
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 91
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-09-30
Enkät, Uppföljning av SAM för perioden våren 2014 till våren 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, CUR)
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Dnr: 853-2011

§ 189 Utredning om kommunsammanslagning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Demokratiberedningens lägesrapport noteras.
2. Utredningen föranleder f n inga ytterligare åtgärder.
3. Under förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med kommunsammanslagningar i landet, bör arbetet med utredningen återupptas.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Hjördis Nilsson (L) och Torbjörn Ekelund (L) lämnade in en motion om kommunsammanslagning,
daterad 2010-05-18. Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-09-07 motionen till
demokratiberedningen för yttrande. Demokratiberedningen överlämnade 2011-06-07 ett yttrande
till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29, § 133, att ge
demokratiberedningen i uppdrag att; Utreda möjligheterna att starta arbetet med
kommunsammanslagning i enlighet med vad som anges i motionen.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2011-09-12 och enades om att till kommande möte i
sina partigrupper fundera på hur man ska arbeta med denna fråga.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2011-10-17 konstaterar beredningen att det finns en
samsyn om att låta en särskild arbetsgrupp arbeta med frågan. Beredningen utsåg Torbjörn
Ekelund (L), sammankallande, Eva Wigren (S) och Ann-Louise Danielsson (KD). Beredningen
beslutade att arbetsgruppen ska presentera ett diskussionsunderlag till kommunfullmäktige
våren 2014 och att fram till dess återkommande rapportera till demokratiberedningen. Vid
demokratiberedningens sammanträde 2013-02-11 ersattes Ann-Louise Danielsson (KD) av
Patrik Wilhelmsson (KD).
En lägesrapport lämnades av arbetsgruppen vid demokratiberedningens sammanträde
2013-06-03. 2013-11-14 anmäldes att en ny ledamot i arbetsgruppen behöver utses efter
Eva Wigren (S).
Demokratiberedningen föreslog 2014-10-06, § 38, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det
fortsatta arbetet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 133 2011-08-29 ska genomföras. 2)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
17/40

Demokratiberedningens uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut § 133 2011-08-29 är avslutat.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 90, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens lägesrapport noteras. 2) Utredningen föranleder f n
inga ytterligare åtgärder. 3) Under förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med
kommunsammanslagningar i landet, bör arbetet med utredningen återupptas.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 199, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Demokratiberedningens lägesrapport noteras. 2) Utredningen föranleder f n inga ytterligare
åtgärder. 3) Under förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med
kommunsammanslagningar i landet, bör arbetet med utredningen återupptas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 199
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 90
Utredning om kommunsammanslagning
Demokratiberedningens protokoll 2014-10-06, § 38
Förslagsskrivelse från demokratiberedningens ordförande, daterad 2014-10-06
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 149
Demokratiberedningens beslut, daterat 2011-06-07
Demokratiberedningens ordförandes förslag till beslut, daterat 2011-05-23
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till demokratiberedningen, daterad
2010-09-07
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-08-30, § 105
Motion från Hjördis Nilsson (L) och Torbjörn Ekelund (L), daterad 2010-07-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Ulla Wallin (S): 1) Demokratiberedningens
lägesrapport noteras. 2) Utredningen föranleder f n inga ytterligare åtgärder. 3) Under
förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med kommunsammanslagningar i
landet, bör arbetet med utredningen återupptas.
Fredrik Jönsson (C): Bifall till punkterna 1) och 2). Avslag på punkten 3).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på punkterna 1) – 2) i Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 3) i Birgitta Jönssons m fl yrkande och Fredrik
Jönssons avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 713-2015

§ 190 Översyn gällande "Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg
i Svalövs kommun"
Kommunfullmäktiges beslut
1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1
januari 2016.

Reservationer
Marika Jardert (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av Regeringen fattat beslut om nytt belopp för maxtaxan inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Att taket förändras i förhållande till
föregående år beror på att inkomsttaket har reglerats. Eftersom taket höjs innebär det att de
högsta avgifterna höjs.
För invånarna innebär avgiftsökningen ett belopp på mellan 9-26 kr/per barn och månad. De nya
högsta avgifterna ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
Övriga förändringar som föreslås i regelverket står under följande rubriker; inkomstuppgift, lön
och fristående förskolor.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-11-02, § 98, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att
gälla från den 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 200, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Regler,
taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1 januari 2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 200
Utbildningsutskottets protokoll 2015-11-02, § 98
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-10-23
Förslag Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Linda Lindberg (SD), Fredrik Jönsson (C) och Ulla Wallin (S): Regler, taxor
och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1 januari 2016.
Marika Jardert (V): Återremiss av av punkten: ”Om föräldrarna till ett barn i förskola trots krav inte
betalar in avgiften för förskolan, så avstängs barnet från barnomsorgen”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Linda Lindberg (SD): Avslag på tilläggspunkten under Avgift: Om inkomstuppgift ej inlämnas
debiteras efter högsta nivå enl maxtaxa.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marika Jarderts återremissyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linda Lindbergs avslagsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollsanteckning
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim
Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Christer Jacobsson (SD): ”Då
Svalövs kommunfullmäktige tidigare beslutat att årligen göra en inkomstkontroll av samtliga som
nyttjat barnomsorg, finner vi detta förslag verkningslöst. En retroaktiv utbetalning alternativt
fakturering av den ekonomiska avvikelsen görs oavsett. Här menar vi att man ska överlåta detta
ansvar till föräldern/föräldrarna att ta de konsekvenser som kan bli. Eftersom det samtidigt tydligt
framkommer att så fort inkomstkontroll lämnas in justeras taxan och eventuellt överdebitering
omedelbart betalas ut, faller syftet.”

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MEWT, JBN, AAN, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 1370-2015

§ 191 Interpellation, Svalövs kommuns miljömål
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Ordföranden och svaret lägges till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Charlotta Eldh (MP) har ställt en interpellation till kommunalråd Birgitta Jönsson (S) avseende
Svalövs kommuns miljömål.
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S), Charlotta Eldh (MP) och Lennart Pettersson (C).

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterat 2015-11-30
Interpellation från Charlotta Eldh (MP), inkommen 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 1371-2015

§ 192 Interpellation, Beredskap mot attacker mot flyktingboenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) avseende beredskap mot attacker mot
flyktingboenden och hatbrott mot enskilda.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterat 2015-11-30
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI), inkommen 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 500-2014

§ 193 Motion, Utvärdering av Söderåsens Miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Håkan Andersson (C) har lämnat in en motion som rör utredning av
effekterna av Svalövs kommuns medverkan i Söderåsens Miljöförbund.
I motionen föreslås att Svalövs kommun uppdras att utvärdera medlemskapet i Söderåsens
Miljöförbund utifrån demokratins, kommunens och brukarnas perspektiv.
Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 100, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 203, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av
kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 203
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 100
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2015-10-26
Remittering av motion, Utvärdering av Söderåsens Miljöförbund
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, § 57
Motion, utvärdering av Söderåsens Miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.
Lennart Pettersson (C): Bifall till motionen.

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

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för bifall till Birgitta Jönssons yrkande och 17 nej-röster för bifall till Lennart
Petterssons yrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Birgitta Jönssons yrkande, med
ordförandens utslagsröst. Se omröstningsbilaga 2.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 1058-2014

§ 194 Motion, Inför en Bygdepeng
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion som rör en ”Bygdepeng” där ett avtal ska slutas
med någon förening, byaråd eller annan organisation på orten som ska företräda
kommuninvånarna. I motionen föreslås att en ”bygdepeng” på 50 000 kr per år införs för de sex
största tätorterna i kommunen.
Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 101, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Mot
bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Föreliggande förslag till yttrande antas.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 204, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av
kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 204
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 101
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2015-10-26
Remittering av motion, inför en Bygdepeng
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 12
Motion, Inför en Bygdepeng

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande
avslås motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
25/40

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

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): Vi instämmer i motionens syfte men ser
ingen möjlighet att avsätta en preciserad årlig summa pengar i kommunens budget i ett svar på
en motion.

Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
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Dnr: 166-2015

§ 195 Motion, Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim
Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Christer Jacobsson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion som rör redovisningen av
obesvarade motioner.
I motionen föreslås att:
- kommunstyrelsen halvårsvis redovisar en lista över obesvarade motioner till
kommunfullmäktige. Detta med en kort redogörelse över hur långt beredningen hunnit.
- nya motioner lagda i Svalövs kommunfullmäktige presenteras på kommunens hemsida under
egen rubrik.
Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 103, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 205, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av
kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 205
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 103
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2015-10-26
Remittering av motion, Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 23

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Motion, Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.
Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons och Linda Lindbergs yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 203-2015

§ 196 Motion, Införande av trygghetsstopp för lokaltrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästkommande sammanträde

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI) har inkommit med en motion avseende
införande av trygghetsstopp för lokaltrafiken.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen utreder förslaget om införande av nattstopp och
trygghetsstopp på bussar i Svalövs kommun.
Motionärerna uppger att en del kommuninvånare upplever otrygghet och därför avstår från att
åka buss kvälls- och nattetid eftersom busshållplatserna ibland ligger långt ifrån bostaden och att
det kan kännas osäkert att gå hem på gator som saknar tillräcklig belysning. De hänvisar till
nattstopp som funnits i Kalmar och Kronobergs län under flera år.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande,
daterat 2015-10-20. I yttrandet konstateras att Region Skåne är huvudman för kollektivtrafiken,
att kommunen har en löpande dialog med regionen i frågan och att det inom denna dialog finns
goda möjligheter att ta upp trygghetsfrågor av den typ som beskrivs i motionen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-10-27, § 121, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-10-20, antas som utskottets eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 206, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 206
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-10-27, § 121
Ordförandes yttrande, daterat 2015-10-20
Remittering av motion, daterad 2015-04-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Motion från FI, inkommen 2015-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotta Eldh (MP): Motionen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotta Eldhs yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
30/40

Dnr: 454-2015

§ 197 Motion, Uppmärksammande av Internationella dagen mot
homo- och transfobi 17:e maj
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI) har lämnat in en motion rörande
uppmärksammande av Internationella dagen mot homo- och transfobi den 17:e maj.
I motionen föreslås att:
- kommunstyrelsen utreder förslaget om inköp av regnbågsflaggor till Svalövs kommunhus,
skolor, förskolor och övriga offentliga flaggstänger och uppmärksammar Internationella dagen
mot homo- och transfobi som ett första steg mot ett mer inkluderande samhälle,
- kommunens olika verksamheter uppmärksammar Internationella dagen mot homo- och
transfobi den 17:e maj,
- utbildningsutskottet får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över behoven som finns i
skola och förskola,
- arbetsgruppen utarbetar en handlingsplan för att lyfta hbtq-perspektiven i all verksamhet inom
kommunen.
Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 104, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen fattade 2015-11-16, § 207, följande beslut: Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av
kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 207
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 104
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2015-10-26
Remittering av motion, Uppmärksammande av internationella dagen mot homo- och transfobi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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17:e maj
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27, § 68
Motion, Uppmärksammande av internationella dagen mot homo- och transfobi 17 maj

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotta Eldh (MP): Motionen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotta Eldhs yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
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Dnr: 825-2015

§ 198 Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses
motionen besvarad.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida
Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida Torkar
Andersson (C), Marie lrbladh (C) och Håkan Andersson (C) har lämnat in en motion rörande
tillväxtprogram för landsbygden.
I motionen föreslås att Svalövs kommun ska skapa ett tillväxtprogram för landsbygden, liknande
de som finns för tätorterna.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet. Ordförande har skrivit ett yttrande,
daterat 2015-10-20, i vilket konstateras att det mot bakgrund av befintliga styrdokument för
landsbygdens utveckling, pågående arbete och begränsade resurser inte anses prioriterat att ta
fram ett landsbygdsprogram för landsbygden.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-10-27, § 120, följande beslut: Ordförandes yttrande,
daterat 2015-10-20, antas som utskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-16, § 208, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot
bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 208
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-10-27, § 120
Ordförandes yttrande, daterat 2015-10-20
Remittering av motion, daterad 2015-07-27

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
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Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 120
Fredrik Jönssons (C) m.fl. motion, inkommen 2015-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L): Mot bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande,
daterat 2015-10-20, anses motionen besvarad.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP) och Christer
Laurell (C): Bifall till motionen.
I ärendet yttrade sig även Bedrija Halilovic (S) och Ann Pettersson (M).

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

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för avslag och 9 nej-röster för bifall, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Fredrik Jönssons m fl yrkande. 8 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 3.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
34/40

Dnr: 1367-2015

§ 199 Motion, Nytt trygghetsboende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) har inkommit med en motion avseende möjlighet att
inrätta trygghetsboende i kommunen.
I motionen föreslås att:
- Förutsättningarna för att skapa trygghetsboende i kommunen utreds.
Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Eva Olofsson (C).

Beslutsunderlag
Motion från Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C), inkommen 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Sida
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Dnr: 1368-2015

§ 200 Motion, Förstärka Svalövs antirasistiska arbete
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion
rörande förstärkning av det antirasistiska arbetet i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun anställer en strateg med särskilt ansvar för det antirasistiska arbetet,
- Denna strateg författar och ansvarar för ett tillgängligt styrdokument som har förankring i aktuell
forskning, dokumentation och fakta – som ett hjälpmedel för att förbättra kommunens
jämlikhetsarbete samt synliggöra och åtgärda strukturell rasism,
- Svalövs kommun upprättar en policy och handlingsplan mot rasism,
- Svalövs kommun polisanmäler alla hatbrott och hot som riktas mot anställda och att detta
tydliggörs på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander (V), inkommen
2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: 1374-2015

§ 201 Motion, Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Kim Hellström (SD) har lämnat in en motion rörande åldersbestämning
av ensamkommande flyktingbarn.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun omedelbart kräver verifierad ålder på de barn som det bereds plats för i
kommunernas regi.
- Svalövs kommun nekar plats till de som vägrar låta sin ålder bestämmas till förmån för de barn
som det inte råder några tveksamheter om åldern på.

Beslutsunderlag
Motion från Linda Lindberg (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Dnr: 1375-2015

§ 202 Motion, Riktlinjer för Svalövs kommunala skolor och
barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) har lämnat in en motion avseende riktlinjer för
Svalövs kommunala skolor och barnomsorg.
I motionen föreslås att:
- Berörd nämnd/utskott ges uppdrag att ta fram riktlinjer för Svalövs kommunala skolor och
barnomsorg.
Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Linda Lindberg (SD).

Beslutsunderlag
Motion från Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD), inkommen 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30
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Omröstningsbilaga 1 - § 185 Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Lennart Pettersson
Anneli Persson
Anders Nilsson
Ann Pettersson, 1:a vice ordf
Claes Hallberg
Torbjörn Ekelund
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
Bedrija Halilovic
Christer Laurell, 2:e vice ordf
Claes-Olof Malmberg
Kim Hellström
Anette Hallberg, tjg ers för G Bengtsson
Alexandra Borg
Ida Andersson
Ulla Wallin
Stefan Pettersson
Marika Jardert, tjg ers för Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
Sara Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Christer Jacobsson tjg ers för R Larsson
Vakant (Linn Alenius Wallin)
Mikael Nilsson
Johan Wigrup, tjg ers för Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
SD
C
S
SD
M
S
L
C
SD
MP
S
C
M
SD
S
SD
C
S
M
V
S
SD
L
C
S
SD
FI
M
C
S

Ja
1
1

Nej

Avstår

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
1
1
1
1
25
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Utdragsbestyrkande

2

Jävig

Kommunfullmäktige
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2015-11-30
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Omröstningsbilaga 2 - § 193 Motion, Utvärdering av Söderåsens Miljöförbund

1
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15
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20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Lennart Pettersson
Anneli Persson
Anders Nilsson
Ann Pettersson, 1:a vice ordf
Claes Hallberg
Torbjörn Ekelund
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
Bedrija Halilovic
Christer Laurell, 2:e vice ordf
Claes-Olof Malmberg
Kim Hellström
Anette Hallberg, tjg ers för G Bengtsson
Alexandra Borg
Ida Andersson
Ulla Wallin
Stefan Pettersson
Marika Jardert, tjg ers för Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
Sara Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Christer Jacobsson tjg ers för R Larsson
Vakant (Linn Alenius Wallin)
Mikael Nilsson
Johan Wigrup, tjg ers för Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
SD
C
S
SD
M
S
L
C
SD
MP
S
C
M
SD
S
SD
C
S
M
V
S
SD
L
C
S
SD
FI
M
C
S

Ja
1

Nej

Avstår

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
1
1
1
1
1
17
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Utdragsbestyrkande
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Jävig

Kommunfullmäktige
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Omröstningsbilaga 3 - § 198 Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs
kommun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Lennart Pettersson
Anneli Persson
Anders Nilsson
Ann Pettersson, 1:a vice ordf
Claes Hallberg
Torbjörn Ekelund
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
Bedrija Halilovic
Christer Laurell, 2:e vice ordf
Claes-Olof Malmberg
Kim Hellström
Anette Hallberg, tjg ers för G Bengtsson
Alexandra Borg
Ida Andersson
Ulla Wallin
Stefan Pettersson
Marika Jardert, tjg ers för Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
Sara Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Christer Jacobsson tjg ers för R Larsson
Vakant (Linn Alenius Wallin)
Mikael Nilsson
Johan Wigrup, tjg ers för Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
SD
C
S
SD
M
S
L
C
SD
MP
S
C
M
SD
S
SD
C
S
M
V
S
SD
L
C
S
SD
FI
M
C
S

Ja
1

Nej

Avstår
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
1
1
1
1
1
17
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Utdragsbestyrkande
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Jävig

