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Sammanträdesdatum

2016-08-29

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 –22.25

Beslutande

Birgitta Jönsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M)
Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Linda Lindberg (SD)
Lennart Pettersson (C)
Anneli Persson (S)
Rolf-Arne Persson (SD), tjg ers för Anders Nilsson (SD), §§ 90 – 99
Anders Nilsson (SD), §§ 100 -102
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Anette Hallberg (S), tjg ers för Claes Hallberg (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Afrim Goxhuli (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Alexandra Borg (SD)
Ida Andersson (C)
Ulla Wallin (S)
Stefan Pettersson (M)
Vakans (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Vakans (SD), §§ 90 - 99
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Rickard Larsson, §§ 100 - 102
Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Kerstin Nordstedt (S)
Angelie Fröjdh (M)
Pernilla Ekelund (L)
Amanda Ripa (FI)

Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Arne Nordqvist, revisionens ordförande
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Sammanträdesdatum

2016-08-29

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Claes-Olof Malmberg (M) och Ida Andersson (C)
2016-09-01, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 90 - 103

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Claes-Olof Malmberg (M)
och Ida

Ida Andersson (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-08-29

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson

Justerare
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§ 90 Beslutad ärendelista
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103

Justerare

Information – Söderåsbanan; infrastruktur och trafikering ........................ 4
Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Fråga angående uttalande av partis väljarkår eller medlemmar .............. 6
Avsägelser och val .................................................................................... 7
Partistöd .................................................................................................... 8
Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill och dagvatten – Parken,
Teckomatorp.............................................................................................. 9
Nytt hälso-och sjukvårdsavtal ................................................................. 11
Motion, Svalövs kommuns medverkan i sociala medier ......................... 13
Motion, Alkolås ........................................................................................ 15
Motion, Häva undertecknandet av CEMR-deklarationen ....................... 17
Motion, vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå till Svalöv ..... 19
Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och jobb i Svalövs
kommun ................................................................................................... 21
Motion, Utredning om tak på hela eller delar av utomhusbadet i
Röstånga ................................................................................................. 23
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2016-08-29

Dnr 428-2013

§ 91 Information – Söderåsbanan; infrastruktur och
trafikering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens förste
vice ordförande Olof Röstin (M) och kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L)
informerar om aktuell status vad gäller planeringen av Söderåsbanan.
I ärendet yttrade sig vidare Ulla Wallin (S), Lennart Pettersson (C), Charlotta
Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI), Fredrik Jönsson (C) och Claes-Olof
Malmberg (M).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 304-2016

§ 92 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Granskning av personal- och kompetensförsörjning – rapport från
kommunens revisorer, Dnr KS 304-2016.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(24)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-29

Dnr KS 224-2016

§ 93 Fråga angående uttalande av partis väljarkår eller
medlemmar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får inte ställas, då frågor enl kommunallag eller arbetsordning
inte får ställas till kommunfullmäktiges ordförande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Rolf Arne Persson (SD), Ingrid
Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Alexandra Borg (SD) och Anders Persson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Oppositionsråd Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en fråga till
kommunfullmäktiges ordförande.

Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse (S) inkommen
2016-08-01
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-08-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1) Frågan får inte ställas, då frågor enl kommunallag eller
arbetsordning inte får ställas till kommunfullmäktiges ordförande.
Teddy Nilsson (SD): Frågan får ställas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses (S) och Teddy Nilssons
(SD) yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Teddy Nilsson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 94 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Knud Nörrelökke
(S) bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet 2016-06-20, § 85 bordlades valet av ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Knud Nörrelökke (S) som har avsagt sig
uppdraget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20, § 85
Avsägelse från Knud Nörrelökke (S), inkommen 2016-06-17.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
Samtliga berörda förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(24)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-29

Dnr 6-2016

§ 95 Partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.
2. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr
3. Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-08-15, § 116, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.
2) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr. 3) Miljöpartiet beviljas
partistöd med 25 396 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 116
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, inkommen 2016-05-30, Liberalerna
2016-05-27 och Miljöpartiet 2016-06-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr. 2)
Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr, samt 3) Miljöpartiet beviljas
partistöd med 25 396 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
Liberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 219-2016

§ 96 Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill
och dagvatten – Parken, Teckomatorp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förändrade verksamhetsområden fastställs enligt bilagd karta till
förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-06-02.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten
och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar
av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att
beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år.
NSVA har tagit fram förslag till justerade verksamhetsområden som innebär att:


För fastigheterna i utbyggnadsområdet Parken, Teckomatorp ändras
verksamhetsområdet från vatten (V) till att numera ligga inom
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS).

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-06-21, § 94, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förändrade
verksamhetsområden fastställs enligt bilagd karta till förvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2016-06-02.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-08-15, § 118, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förändrade verksamhetsområden fastställs enligt bilagd karta
till förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-06-02.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 118
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-21, § 94
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-06-02 inkl karta över Parken,
Teckomatorp

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Birgitta Jönsson (S): Förändrade verksamhetsområden
fastställs enligt bilagd karta till förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 201606-02.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Icke deltagande i beslut
Anders Svärd (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM)
NSVA

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 819-2014, VON 20-2016

§ 97 Nytt hälso-och sjukvårdsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun antar det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, med
hänvisning till vård- och omsorgsnämndens ordförandes yttrande
daterat 2016-05-09.

Sammanfattning av ärendet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner föreslås träda i kraft från och med 2016-09-01.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner förväntas träda i kraft från och med den 1 september 2016.
Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015 och i juni
hölls en remisskonferens där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla
kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med
dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande
ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna i januari
2016.
I det nya avtalsförslaget har några områden särskilt lyfts fram och tagits hänsyn
till, däribland frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till
uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra
områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den
utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. Det fortsatta arbetet kommer att kräva
såväl regionala som lokala förberedelser.
Avtalets uppbyggnad består av en inledning med avtalstid, övergripande mål
och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.
Sedan följer en Grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett är densamma
som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver
den finns en Utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden
som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.
Som en del av avtalet finns också Organisering av regional
samverkan/samarbete¬ mellan Region Skåne och Skånes kommuner
avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig
bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar
kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma. Regionfullmäktige hade sitt sammanträde
2016-04-26.
Information om det nya avtalsförslaget lämnades vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-04-12.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har författat ett yttrande, daterat
2016-05-09.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-05-12, § 39, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun antar det
nya hälso- och sjukvårdsavtalet, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens ordförandes yttrande daterat 2016-05-09.
Kommunstyrelsen fattade 2016-06-07, § 106, följande beslut: 1) Ärendet tas
åter upp till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-08-15, § 119, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Svalövs kommun antar det nya hälso- och sjukvårdsavtalet,
med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens ordförandes yttrande daterat
2016-05-09.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 119
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 106
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2016-05-12, § 39
Yttrande från vård- och omsorgsnämndens ordförande, daterat 2016-05-09
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2016-03-01
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, daterad 2016-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström
(SD), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Linn Alenius Walin (FI), Eva
Olofsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Svalövs kommun antar det nya hälsooch sjukvårdsavtalet, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens
ordförandes yttrande daterat 2016-05-09.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Svärds (S) m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK, PAEK, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1339-2014

§ 98 Motion, Svalövs kommuns medverkan i sociala
medier
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Håkan Andersson (C) har inkommit med en motion
avseende Svalövs kommuns medverkan i sociala medier. Motionärerna föreslår
att Svalövs kommun tar fram riktlinjer för hur olika sociala medier kan och får
användas som verktyg i dialogen med kommuninvånarna. Samt att en
kostnadsutredning genomförs under första halvåret 2015.
Av yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-07-20 framgår
följande: ”Det blir viktigare och viktigare att synas och vara med på sociala
medier. Därför är det viktigt att Svalövs kommun reviderar de riktlinjer vi redan
har, samt att vi undersöker hur fler kommuner av vår storlek gör för att ha en väl
fungerande verksamhet, för att delta på sociala medier. Därefter blir detta en
fråga att behandla i kommande budgetprocesser.”
Arbetsutskottet föreslog 2016-08-01, § 65, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Ordförandens yttrande, daterat 2016-07-20, antas som
kommunstyrelsens eget
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen fattade 2016-08-15, § 121, följande beslut: Ordförandes
yttrande, daterat 2016-07-20, antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 121
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-01, § 65
Yttrande över motion, Svalövs kommuns medverkan i sociala medier, daterad
2016-07-20
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-04-06
Remittering av motionen, daterad 2015-02-10
Kommunfullmäktiges beslut om remittering, daterad 2014-12-15, § 155
Motion, Svalövs kommuns medverkan i sociala medier, daterad 2014-12-01

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Med
hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 766-2015

§ 99 Motion, Alkolås
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen
besvarad.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Lennart
Pettersson (C), Rolf Arne Persson (SD), Eva Olofsson (C), Ingrid Ekström (SD),
Christer Laurell (C), Kim Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Ida Andersson
(C), Anders Persson (SD), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kim Hellströms m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kim Hellström (SD) och Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion
avseende alkolås. Motionärerna föreslår att Svalövs kommunfullmäktige
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande fordonsupphandlingar,
uppdatera sig om teknikutvecklingen och vid upphandling kräva
verksamhetsanpassade alkolås till våra olika fordon.
Av yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-07-20 framgår
följande: ”Svalövs kommun har idag redan med alkolås i våra upphandlingar.
Men för närvarande med den typ av alkolås som finns på marknaden idag, har
kommunens fordon inga alkolås. Detta på grund av att alkolåsen är en
arbetsmiljöfråga, bland annat i hot och våldssituationer som våra anställda
ibland kan utsättas för.”
Arbetsutskottet föreslog 2016-08-01, § 64, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Ordförandens yttrande, daterat 2016-07-20, antas som
kommunstyrelsens eget
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen fattade 2016-08-15, § 122, följande beslut: Ordförandes
yttrande, daterat 2016-07-20, antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 122
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-01, § 64Yttrande över motion, Alkolås,
daterad 2016-07-20
Remittering av motionen, daterad 2015-07-27
Kommunfullmäktiges beslut om remittering, daterad 2015-06-15 § 114
Motion, Alkolås, daterad 2015-05-12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Ulla Wallin (S): Med hänvisning
till kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Teddy
Nilsson (SD): Motionen bifalles.
Ajournering 20.45 – 21.00

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Kim Hellströms m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Kim Hellströms m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster för Birgitta Jönssons m fl och 14 nej-röster för Kim Hellströms
m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Birgitta Jönssons m fl
yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 807-2015

§ 100 Motion, Häva undertecknandet av CEMRdeklarationen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

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

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion
avseende att häva undertecknandet av CEMR deklarationen, samt att
kommunen inte avser att utreda och implementera någon handlingsplan enligt
deklarationen.
Av yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-07-20 framgår
följande: ”Det är för Svalövs kommun förnärvarande inte aktuellt att häva vårt
undertecknande av CEMR deklarationen. Vi har undertecknat denna och ska
göra vårt jobb med att försöka följa CEMR deklarationen i enlighet med vad
deklarationen säger.
Förvaltningen håller på att arbeta fram ett förslag på hur Svalövs kommun ska
arbeta med CEMR deklarationen. Det är därför inte aktuellt, att kommunen inte
ska utreda och implementera handlingsplanen. Utan arbetet ska fortskrida.”
Arbetsutskottet föreslog 2016-08-01, § 66, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Ordförandens yttrande, daterat 2016-07-20, antas som
kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses
motionen besvarad.
Kommunstyrelsen fattade 2016-08-15, § 123, följande beslut: Ordförandes
yttrande, daterat 2016-07-20, antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 123
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-01, § 66
Yttrande över motion, Häva undertecknandet av CEMR-deklarationen, daterad
2016-07-20
Remittering av motionen, 2015-07-27

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll, daterad 2015-06-15, § 117
Motion, Häva undertecknandet av CEMR-deklarationen, daterad 2015-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP), Fredrik Jönsson (C) och Birgitta
Jönsson (S): Motionen avslås.
Linda Lindberg (SD): Motionens första att-sats anses besvarad. Motionens
andra att-sats bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linn Alenius Wallins m fl och Linda
Lindbergs yrkanden och finner att kommunfullmäktige antar Linn Alenius
Wallins m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 39-2016, KUN 126-2016

§ 101 Motion, vård- och omsorgsprogrammet på
gymnasienivå till Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Reservationer
Linn Alenius Wallin (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius (FI) föreslog i en motion daterad 2016-01-28 att ett vård- och
omsorgsprogram på gymnasienivå startas. Förslagsvis med inriktningarna
äldre- och demensvård samt vård vid psykisk ohälsa/psykiska funktionshinder.
Ordföranden i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att om
skolans rektor och ledning ser en möjlighet att starta ett program på skolans
ungdomsgymnasiedel, i linje med den som motionärerna föreslår, så ser han
inga hinder att välkomna detta. Det är däremot olämpligt att fatta ett bindande
beslut att ett sådant program ska starta, innan analyser av både lokaltillgång,
personaltillgång och rådande söktryck på de ställen som nu erbjuder
utbildningen har genomförts.
Bildningsnämnden fattade 2016-06-14, § 58, följande beslut: 1) Nämnden antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Motionen är också remitterad till vård- och omsorgsnämnden, men dess
ordförande Anders Svärd (S) har meddelat att nämnden avser att inte yttra sig
över motionen.
Kommunstyrelsens föreslog 2016-08-15, § 124, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 124
Bildningsnämndens protokoll 2016-06-14, § 58
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-06-03
Remittering av motionen, daterad 2016-03-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 26
Motion från Linn Alenius (FI), daterad 2016-01-28

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S), Anders Svärd (S) och Linda
Lindberg (SD): Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Fredrik Jönsson (C): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
inhämtande av yttrande från vård- och omsorgsnämnden.
Linn Alenius Wallin (FI): Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linn
Alenius Wallins yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn
Ekelunds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 26-2016

§ 102 Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och
jobb i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande,
daterat 2016-05-12.

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

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion;
Flyktingar och Invandrare - Utbildning och jobb i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till ett organiserat samarbete
mellan kommunen, näringslivet och den idéburna sektorn, för att underlätta för
flyktingar och invandrare att kunna etablera sig i Svalövs kommun.
Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande.
Socialnämndens ordförande har skrivit ett yttrande där han anser att motionen
ska anses vara besvarad.
Socialnämnden fattade 2016-05-25, § 75, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2016-05-12, antas som socialnämndens eget.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
socialnämndens yttrande, daterat 2016-05-12.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-08-15, § 125, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
socialnämndens yttrande, daterat 2016-05-12.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 125
Socialnämndens protokoll 2016-05-25, § 75
Socialnämndens ordförandes yttrande, daterat 2016-05-12
Remittering av motionen, daterad 2016-03-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 26
Motion från Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C), daterad 2016-02-12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): Motionen anses besvarad, med
hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2016-05-12.
Lennart Pettersson (C), Linn Alenius Wallin (FI), Fredrik Jönsson (C) och
Charlotta Eldh (MP): Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl och Lennart Petterssons
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Krister Olssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (efter beslut i kommunfullmäktige)
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 321-2016

§ 103 Motion, Utredning om tak på hela eller delar av
utomhusbadet i Röstånga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) har lämnat in
en motion avseende ett förslag att såväl de praktiska som ekonomiska förutsättningarna för att bygga skjutbart tak över hela eller delar av bassängerna på
utomhusbadet i Röstånga utreds.

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C),
inkommen 2016-08-15.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1
§ 99, Motion, Alkolås

Ledamöter

Parti

Ja

1

Birgitta Jönsson

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

3

Fredrik Jönsson

C

4

Olof Röstin

M

1

5

Karl-Erik Kruse, ordf

S

1

6

Linda Lindberg

SD

1

7

Lennart Pettersson

C

1

8

Anneli Persson

S

9

Rolf Arne Persson, tjg ers för Anders Nilsson

SD

10

Ann Pettersson, 1:e vice ordf

M

1

11

Anette Hallberg, tjg ers för Claes Hallberg

S

1

12

Torbjörn Ekelund

L

1

13

Eva Olofsson

C

14

Ingrid Ekström

SD

15

Charlotta Eldh

MP

1

16

Afrim Goxhuli, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

1

17

Christer Laurell, 2:e vice ordf

C

18

Claes-Olof Malmberg

M

19

Kim Hellström

SD

20

Gunnar Bengtsson

S

21

Alexandra Borg

SD

1

22

Ida Andersson

C

1

23

Ulla Wallin

S

1

24

Stefan Pettersson

M

1

25

Vakans

V

1

26

Krister Olsson

S

1

27

Anders Persson

SD

28

Sara Billquist Selberg

L

29

Marie Irbladh

C

30

Annie Karlsson

S

31

Vakans

SD

32

Linn Alenius Wallin

FI

1

33

Mikael Nilsson

M

1

34

Håkan Andersson

C

35

Anders Svärd

S

SUMMA

Justerare

Nej
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
19

Utdragsbestyrkande

14

Avstår

Jävig

