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Dnr: 1163-2013

§ 134 Information om budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om kommunens budget 2015, plan 2016-2017.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1163-2013

§ 135 Frågestund om budget 2015, plan 2016-2017
_____________________________________________________________________________
Ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.05
_____________________________________________________________________________
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om kommunens budget 2015, plan 2016-2017.
Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara
30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska
också tas in i ortstidningarna samt på webben.
___________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 19.20
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 136 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges råd:
Protokoll från rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2014-10-16.
b) Länsstyrelsens beslut 2014-10-16 avseende tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan
för del av fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet), Billeberga, Svalövs kommun:
Länsstyrelsen överprövar inte kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2014, § 101, att anta
detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet), Billeberga (Dnr 202-2007).
c) Länsstyrelsens protokoll 2014-11-05 avseende ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige:
Patrik Granevärn (M) utses som ny ersättare efter Håkan Palm (M) och Åke Köcher (S) utses
som ny ersättare efter Merima Colak (S) (Dnr 32-2014).
d) Länsstyrelsens förordnande 2014-11-03 om borgerlig vigselförrättare: Länsstyrelsen förordnar
Karl-Erik Kruse, Henrik Wachtmeister och Fredrik Jönsson, enligt 4 kap 3 § första stycket 2
äktenskapsbalken att vara vigselförrättare. Förordnandet gäller tills vidare, dock längst till
utgången av år 2018 (Dnr 1130-2014).

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 32-2014

§ 137 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några avsägelser eller val var inte aktuella att godkänna resp förrätta vid dagens
sammanträde.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, BRG)
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Dnr: 1163-2013

§ 138 Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs.
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
3. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per
skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
5. Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med
115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat.
6. För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett
mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska
budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål.
7. Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas genom
motsvarande minskning av andra verksamheter.
8. Budgetdokumentet förändras på sid 25 enl följande: ”Fullmäktige är den viktigaste politiska
arenan, med möjlighet till tillfälliga beredningar.”

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 83, följande beslut: 1) Mål och tillhörande visare
fastställs enligt budgetdokumentet. 2) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och
plan 2016-2017 fastställs. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för
år 2015 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter
minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6). För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015
kvarstår endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål.
Enligt kommunallagen skall dock ett nyvalt kommunfullmäktige fastställa budgeten även om den
behandlats tidigare under året. Det nyvalda kommunfullmäktige måste därför ta ställning till
samma beslutsförslag som i juni månad.
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Dokumentet ar oförändrat förutom att två nya verksamheter tillkommit:
- Verksamhet Plan Karta har skapats med en ram på 1.530 tkr. Den har brutits ut från
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden i enlighet med beslut i kommunfullmäktige
2014-06-16, § 82, då förändringen gjordes avseende 2014.
- Verksamheten Övergripande social omsorg har skapats for centrala poster med 4 839 tkr
avseende kostnader for bl a tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag. Medel har
flyttats från Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt LSS.
Kommunstyrelsen förslog 2014-11-10, § 160, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 2) Mål och
tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till
kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för
fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv
drift av kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6) För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål. 7) Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas
genom motsvarande minskning av andra verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 160
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2015-10-22
Förslag till Strategisk budget 2015 och plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 83
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017
(reviderad), inkommen 2014-06-16
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017,
inkommen 2014-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 99
Strategisk budget 2015, plan 2016-2017 inkl. bilagor, daterad 2014-06-02
Protokoll central samverkan 2014-05-27 angående förslag till strategisk budget 2015 och plan
2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Linn Alenius Wallin (FI), Torbjörn Ekelund (FP), Agneta Lenander (V),
Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD), Simon Röstin (M) och Ulla Wallin (S): 1) Resultat-,
balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 2) Mål och tillhörande
visare fastställs enligt budgetdokumentet. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till
kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för
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fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv
drift av kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6) För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål. 7) Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas
genom motsvarande minskning av andra verksamheter. 8) Budgetdokumentet förändras på sid
25 enl följande: ”Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan, med möjlighet till tillfälliga
beredningar.”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Charlotta Eldh (MP) och Eva Olofsson (C): I första
hand: Bifall till Centerpartiets Budget 2015, plan 2016 - 2017. I andra hand: Bifall till att utöka
pedagogernas lön med 4 % (2015: 1 200 tkr, 2016: 1 400 tkr och 2017: 1 600 tkr). Finansiering
sker genom sänkt anslag till måluppfyllelse i grundskola (2015: 1 000 tkr, 2016: 1 400 tkr och
2017: 1 500 tkr) och Strategisk reserv (2015: -200 tkr och 2017: -100 tkr).
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Krister Olsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons
m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Fredrik Jönssons m fl yrkanden,
och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons ändringsyrkande avs
budgetdokumentet, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande, och finner
att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för avslag på Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande och 10 nej-röster för
bifall till Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Fredrik Jönssons m fl andrahandsyrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 1172-2014

§ 139 Trygghetslarm med SIM-kort i ordinärt boende
Kommunfullmäktiges beslut
1. En ny tjänst, Trygghetslarm med GSM-abonnemang införs fr.o.m. 2015-01-01. Kostnaden
per månad är 227 kr i 2014 års priser, vilket innebär en ökning med 25 kr i månaden för den
enskilde brukaren. Nuvarande tjänst exkl. 3-abonnemang avvecklas per 2015-06-30.

Icke deltagande i beslut
Agneta Lenander (V), Linn Alenius Wallin (FI) och Charlotta Eldh (MP) delar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inom vård och omsorg har vi 350 brukare med beviljat trygghetslarm. Av dessa är 150 utbytta till
digitala larm och resterande kommer att bytas ut till årsskiftet. För att trygghetslarmen ska fylla
sin funktion att ge den enskilde trygghet och säkerhet är det viktigt att de fungerar, alla dagar och
alla tider på dygnet.
Idag står brukaren själv för SIM-kort till trygghetslarmen antingen genom att teckna ett
abonnemang med 3 månaders uppsägningstid eller betalkort som gäller ett år. Vårdtagare som
är i behov av ett trygghetslarm får inte teckna ett eget abonnemang på grund av
betalningsanmärkningar. Då måste den enskilde köpa ett kontantkort för ändamålet.
Flertalet brukare använder betalkort och det innebär både ett medarbetar- och
säkerhetsproblem. Vid inkoppling av trygghetslarm testas larmet att det fungerar och det händer
att brukaren inte vill testa larmet för att det kostar pengar. Det finns även brukare som överväger
om och när de ska använda trygghetslarmet då de betalar själva. Det händer att pengarna tar
slut och brukaren kan då leva i falsk trygghet. Abonnemangen står idag brukaren för och det blir
den enskildes eget ansvar att larmet fungerar.
Förslag är att kommunen står för en helhetslösning av trygghetslarmen. Detta innebär att
använda sig av befintligt upphandlat avtal med basabonnemang för SIM-kort som idag är 7 kr i
månaden och där sms-kostnaden belastar samtliga brukare med trygghetslarm generellt med en
kostnad av 18 kr/månad. Totalt innebär detta en ökning med 25 kr i månaden. Idag betalar
brukarna 202 kr i månaden för trygghetslarmet. Nytt pris för tjänsten med ökad trygghet blir
227 kr i månaden i 2014 års priser. Tjänsten med trygghetslarm med GSM-abonnemang införs
från och med den 1 januari 2015 och övriga abonnemang avvecklas per den 30 juni 2015.
Kommunstyrelsen förslog 2014-11-10, § 166, kommunfullmäktige fatta följande beslut: En ny
tjänst, Trygghetslarm med GSM-abonnemang införs fr.o.m. 2015-01-01. Kostnaden per månad
är 227 kr i 2014 års priser, vilket innebär en ökning med 25 kr i månaden för den enskilde
brukaren. Nuvarande tjänst exkl. 3-abonnemang avvecklas per 2015-06-30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-11-24

Sida
13/24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 166
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-10-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): En ny tjänst, Trygghetslarm med GSM-abonnemang införs fr.o.m.
2015-01-01. Kostnaden per månad är 227 kr i 2014 års priser, vilket innebär en ökning med 25 kr
i månaden för den enskilde brukaren. Nuvarande tjänst exkl. 3-abonnemang avvecklas per
2015-06-30.

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

Protokollsanteckning
Agneta Lenander (V), Linn Alenius Wallin (FI) och Charlotta Eldh (MP): Denna kostnad läggs på
den enskilde brukaren, en som vi förstår det befinner sig i en tuff ekonomisk situation. Om
kommunen själva tar hela denna kostnad skulle det generera 1 miljon kronor. Att jämföra det
med exempelvis kostnaden för en fallolycka, så är det en försumbar kostnad för såväl den
enskilde som för samhället. Vi tror på en solidarisk fördelning, där man betalar efter förmåga,
alternativt att vi gemensamt bär denna kostnad.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, GMAD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-11-24

Sida
14/24

Dnr: 978-2012

§ 140 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente antas.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen har tagits fram, väsentligen mot bakgrund
av förändringar i den politiska organisationen.
En liten förändring av strukturen föreslås även, där beskrivningen av utskottens ansvarsområden
huvudsakligen koncentreras till § 4.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10, § 168, att: Under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente, benämns under mandatperioden
kommunstyrelsens utbildningsutskotts ordförande Torbjörn Ekelund (FP) kommunalråd.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Föreliggande förslag till
reviderat reglemente antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 168
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Föreliggande förslag till reviderat reglemente antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 21-2014

§ 141 Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser inkallelseordning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum.
2. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig
ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande
ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande
ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och (C + MP + V + FI) och
i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes
partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in
till tjänstgöring i den ordning de valts in.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till tjänstgöring
(KL 6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för ordinarie
ledamot: Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand
ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan
icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och i fjärde hand
ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det
sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den
ordning de valts in.
Kommunstyrelsen förslog 2014-11-10, § 169, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum. 2) Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand
ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan
icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och
(C + MP + V + FI) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot
(oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande
ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 169
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de
skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. 2) Där inte annat beslutas i samband med valet ska
i första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra
för annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och
(C + MP + V + FI) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot
(oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande
ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 1089-2014

§ 142 Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden med organ
som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De
har också rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som
rör myndighetsutövning mot enskild.
2. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ: kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet, tillfälliga beredningar, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
3. Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har dessutom
samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige får med anledning av förändrad politisk organisation fatta beslut om
närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier i nämnder, styrelser, utskott
och beredningar.
Kommunstyrelsen förslog 2014-11-10, § 170, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden med organ
som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De
har också rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som
rör myndighetsutövning mot enskild. 2) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden
samt förste och andre vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet, tillfälliga
beredningar, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling. 3) Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har
dessutom samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 170
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste
och andre vice ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §,
kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid
sammanträden med organ som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt att få sin mening antecknad till
protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
2) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ: kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet, tillfälliga beredningar, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
3) Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har dessutom
samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 670-2014

§ 143 Sammanträdestider 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder under 2015 följande dagar (kl. 18.30): 26 januari,
23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,
30 november och 21 december.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för 2015.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2015.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för SVABO/SVALO,
bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och i viss mån regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde
regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10, § 172, om sammanträdestider för styrelsen och
samtliga fyra utskott. Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde,
liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kommunfullmäktige
sammanträder under 2015 följande dagar (kl. 18.30): 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april,
25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 172

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Kommunfullmäktige sammanträder under 2015 följande dagar (kl. 18.30):
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,
30 november och 21 december.

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

Justerare
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Dnr: 1224-2014

§ 144 Motion, Trafikteori för årskurs 7-9
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion som rör trafikteori för
årskurs 7 – 9.
I motionen föreslås att Svalövs kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa trafikteori som
alternativt spår för årskurs 7 – 9 inom grundskolan för Svalövs kommun.
Vid sammanträdet presenterade motionären Teddy Nilsson (SD) motionen.
Fråga ställdes av Fredrik Jönsson (C), Linn Alenius Wallin (FI) och Claes Olof Malmberg (M).

Beslutsunderlag
Teddy Nilssons (SD) och Linda Lindbergs (SD) motion, inkommen 2014-11-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-11-24

Sida
22/24

Dnr: 1219-2014

§ 145 Interpellation, Angående Svalövs kommuns undertecknande av
CEMR-deklarationen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Birgitta
Jönsson (S) angående Svalövs kommuns undertecknande av CEMR-deklarationen.
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S), Linn Alenius Wallin (FI) och Torbjörn Ekelund (FP).

Beslutsunderlag
Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterat
2014-11-24
Linn Alenius Wallins interpellation (FI), inkommen 2014-11-09
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: 1039-2014

§ 146 Ajournering – val av ombud till Sveriges Kommuners och
Landstings kongress
Sammanträdet ajournerades 20.30 – 20.45
Val förrättas i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings skrivelse.
Justerande Birgitta Jönsson och Eva Olofsson, kontrollräknade att rätt antal, 34, röster avgivits.
Valsedlarna kommer att sändas in till Svenska Kommunförbundet för vidare hantering.
Efter avslutat val återupptogs sammanträdet, varefter det omedelbart avslutades.
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Omröstningsbilaga 1, § 138 Budget 2015, plan 2016-2017
1
2
3
4
5
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7
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Simon Röstin, tjg ers för Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Lennart Pettersson
Anneli Persson
Anders Nilsson
Patrik Granevärn, tjg ers för Ann Pettersson
Claes Hallberg
Torbjörn Ekelund
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
Bedrija Halilovic
Christer Laurell, andre vice ordförande
Claes-Olof Malmberg
Kim Hellström
Gunnar Bengtsson
Martin Cervin, tjg ers för Alexandra Borg
Ida Andersson
Ulla Wallin
Vakans för Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
Sara Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rolf Arne Persson, tjg ers för R Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
J Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
SD
C
S
SD
M
S
FP
C
SD
MP
S
C
M
SD
S
SD
C
S
M
V
S
SD
FP
C
S
SD
FI
M
C
S

Ja
1
1

Nej
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
24
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