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Sammanträdesdatum

2016-02-29

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.30

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)
Anders Nilsson (SD)
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Anette Hallberg (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)
Afrim Goxhuli (S), tjg ersättare för Ulla Wallin (S)
Stefan Pettersson (M)
Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Rickard Larsson (SD)
Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Johan Wigrup (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Kerstin Nordstedt (S)
Angelie Fröjdh (M)
Anna Berg von Linde (M)
Marcus Zadenius (L)
Pernilla Ekelund (L)
Marika Jardert (V)

Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Arne Nordqvist, ordförande revisionen
Péter Kovács, kommunalråd, Höganäs kommun, §§ 14 - 15
Lennart Nilsson, oppositionsråd, Höganäs kommun, §§ 14 - 15
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Claes Hallberg (S) och Ingrid Ekström (SD)
Kommunledningskontoret, 2016-03-03 kl 15.00
§§ 14 – 29

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Claes Hallberg (S)

Ingrid Ekström (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Michael Andersson
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§ 14 Beslutad ärendelista
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Justerare

Besök från Familjen Helsingborg .............................................................. 4
Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Avsägelser och val .................................................................................... 6
Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser för uppvaktning
m.m. ........................................................................................................... 7
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda................ 9
Revidering av bestämmelser avseende priser och stipendier med
anledning av ny politisk organisation ...................................................... 10
Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande barn och unga 2016 .................................................. 12
Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun - revidering ............................. 15
Interpellation, Pågående arbete utifrån CEMR-deklarationen ................ 16
Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv ..... 17
Motion, Vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå i Svalöv ............. 18
Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och jobb i Svalövs
kommun ................................................................................................... 19
Motion, Gång- och cykelväg mellan Röstånga och Billinge .................... 20
Motion, ”Så ett frö”- gemensamma odlingsprojekt .................................. 21
Motion, Besök av kvinno- och mansjourer på högstadieskola och
gymnasium .............................................................................................. 22
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Dnr 1435-2015

§ 15 Besök från Familjen Helsingborg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Péter Kovács, kommunalråd, och Lennart Nilsson, oppositionsråd, från
Höganäs kommun informerar om Familjen Helsingborg.

Beslutsunderlag
Informationsbroschyr om Familjen Helsingborg
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 16 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år 2013 (Dnr: 1125-2015)
b) Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS (Dnr: 1515-2015)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 17 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ombud för kommunens aktier i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler efter Marcus Zadenius (L) bordlägges.
2. Avsägelserna från Birgitta Zadenius (L), Åke Köcher (S) och Yousra
Qrayim (L) godkännes.
3. Till ersättare i vård- och omsorgsnämnden och rådet för
funktionshindrade och pensionärer efter Birgitta Zadenius (L) väljes
Pernilla Ekelund (L).
4. Till ersättare i bildningsnämnden efter Yousra Qrayim (L), väljes Birgitta
Zadenius (L).
5. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Åke Köcher (S).

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-25, § 4, bordlades valet av
ombud för kommunens aktier i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
efter Marcus Zadenius (L).
Birgitta Zadenius (L) har i skrivelse daterad 2016-02-25 avsagt sig uppdragen
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och rådet för funktionshindrade och
pensionärer.
Åke Köcher (S) har i skrivelse daterad 2016-02-26 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Yousra Qrayim (L) har i skrivelse daterad 2016-02-26 avsagt sig uppdraget som
ersättare i bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-25, § 4
Avsägelse från Birgitta Zadenius (L), inkommen 2016-02-25
Avsägelse från Åke Köcher (S), inkommen 2016-02-26
Avsägelse från Yousra Qrayim (L), inkommen 2016-02-26
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, BRG, JAON)
Länsstyrelsen i Skåne län
Samtliga berörda förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 410-2003

§ 18 Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser
för uppvaktning m.m.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna revideringar avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
antas.

Reservationer
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
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen på
så sätt att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, utbildningsutskott och
vård- och omsorgsutskott avvecklas per 2015-12-31. Istället inrättas en
samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd per
2016-01-01.
Med anledning av den förändrade politiska organisationen uppdrogs
kommunförvaltningen, på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12 § 182,
att se över de styrande dokument som berörs av den förändrade politiska
organisationen i Svalövs kommun.
Ärendet var uppe för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2015-12-14 § 125 där följande beslut fattades: Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträde.
Kommunförvaltningen har därför arbetat fram nytt förslag till revidering
avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 9, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Föreslagna revideringar
avseende bestämmelser för uppvaktning m.m. antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-15, § 25, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Föreslagna revideringar avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15, § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-01, § 9
Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Linda Lindberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): 1) 20-, 30-, 40-, 50-, 60- och
70-åringar uppvaktas som förtroendevald och tillsvidareanställd arbetstagare. 2)
Uppvaktning sker med blommor och/eller en gåva till ett värde av högst 1 % av
prisbasbeloppet. 3) När det gäller minnesgåvor för förtroendevalda, ska även
räknas med uppdrag i AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler, LSR
Landskrona Svalövs Renhållnings AB samt Söderåsens miljöförbund. Full
retroaktivitet ska gälla för beräkningsgrunden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande,
punkt 1), och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkanden,
punkt 2), och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkanden,
punkt 3), och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, PAEK, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 623-2009

§ 19 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad bilaga avseende arvoden m m fastställs att gälla från och
med 2016-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-12-21, § 212, följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdras att skyndsamt återkomma med ett reviderat förslag
om arvoden till 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, när de har
uppdrag i andra styrelser och nämnder, samt eventuella andra uppdrag.
Tidigare, med ett antal utskott under kommunstyrelsen, har uppdragen som
ordförande resp. vice ordförande i utskotten ansetts ingå i arvoderingen för
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. Med en ny
organisation, har avsikten varit att denna begränsning försvinner, förutom vad
gäller kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 10, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Reviderad bilaga avseende
arvoden m m fastställs att gälla from 2016-01-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-15, § 26, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Reviderad bilaga avseende arvoden m m fastställs att gälla from 201601-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15, § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-01, § 10
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-17
Reviderad rapport avseende ersättningar till förtroendevalda 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Reviderad bilaga avseende
arvoden m m fastställs att gälla från och med 2016-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen: (MAN, JAON, HAHZ, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2016

§ 20 Revidering av bestämmelser avseende priser och
stipendier med anledning av ny politisk
organisation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för miljöpriset överförs till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Ansvaret för kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium,
Svalövs idrottskrets vandringspriser och Poppestipendium överförs till
bildningsnämnden.
3. Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga revideringar av
aktuella bestämmelser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 177, om ny politisk organisation
för Svalövs kommun. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott,
utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott avvecklades per 2015-12-31
och istället har tre nämnder bildats.
Utskotten var ansvariga för utdelning av vissa priser och stipendier enligt
följande:
-

Utbildningsutskottet: kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Poppestipendium (beslutanderätten avseende de två sistnämnda var
delegerade till utbildningsutskottets ordförande)

-

Samhällsbyggnadsutskottet: miljöpris

Kommunförvaltningen föreslår att hanteringen av miljöpriset övergår till
samhällsbyggnadsnämnden och att hanteringen av kulturpris, kulturstipendium,
handikappidrottsstipendium, Poppestipendium och Svalövs idrottskrets
vandringspriser övergår till bildningsnämnden.
Övriga priser som delas ut är byggnadsvårdspremiet som hanteras av byggoch räddningsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 11, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ansvaret för miljöpriset
överförs till samhällsbyggnadsnämnden. 2) Ansvaret för kulturpris,
kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets
vandringspriser och Poppestipendium överförs till bildningsnämnden. 3)
Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga revideringar av aktuella
bestämmelser.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-15, § 27, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Ansvaret för miljöpriset överförs till samhällsbyggnadsnämnden. 2)
Ansvaret för kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs
idrottskrets vandringspriser och Poppestipendium överförs till

Justerare
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bildningsnämnden. 3) Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga
revideringar av aktuella bestämmelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-01, § 11
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ansvaret för miljöpriset överförs till
samhällsbyggnadsnämnden. 2) Ansvaret för kulturpris, kulturstipendium,
handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Poppestipendium överförs till bildningsnämnden. 3) Kommunförvaltningen
uppdras att göra erforderliga revideringar av aktuella bestämmelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen: (FKLT, MAN, HAHZ, BRG, JAON)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 29-2016

§ 21 Överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagande av ensamkommande barn och unga
2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och
17 år.
2. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med permanent uppehållstillstånd om 15
platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar
mellan 15 år och 17 år.
3. Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande barn med aktuellt fördelningstal som
tak om behov av förändringar uppstår.

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) m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan 2015-01-01 ett avtal om mottagande av
ensamkommande barn och unga om 13 platser varav minst 10 platser skall
vara tillgängliga för asylsökande barn. Tidigare har kommunen haft ett
gemensamt avtal om flyktingmottagandet som omfattade nyanlända som
anvisats till kommunen och barnen i samma avtal. Från och med
överenskommelserna hösten 2014 har dessa skilts åt i separata avtal.
Förslaget är nu att ytterligare dela upp överenskommelsen, vilket innebär att
barn med asyl samt barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) hanteras
genom två skilda överenskommelser.
Avtalen kan skrivas om, om kommunens förutsättningar för mottagandet ändras
eller om fördelningstalen förändras från Länsstyrelsen. Fördelningstal för
Svalövs kommun för 2016 är 82 platser för barn med asyl. Förslaget till
överenskommelse ligger lägre än fördelningstalet men innebär ändå en höjning
från nuvarande överenskommelse.
Socialnämnden föreslog 2016-01-19, § 7, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun ingår
överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagandet av barn och unga med
asyl om 60 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av
pojkar mellan 15 år och 17 år. 2) Svalövs kommun ingår överenskommelse

Justerare
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med Länsstyrelsen om mottagandet av barn och unga med permanent
uppehållstillstånd om 15 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar
mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 3) Socialnämnden ges delegation
att teckna nya överenskommelser om mottagande av ensamkommande med
aktuellt fördelningstal som tak om behov av förändringar uppstår.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-15, § 29, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 2) Svalövs
kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagandet av barn
och unga med permanent uppehållstillstånd om 15 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år.
3) Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak om behov
av förändringar uppstår.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15, § 29
Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 7
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-01-11
Läns- och fördelningstal för Skåne län från Länsstyrelserna, inkommen
2015-11-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart
Pettersson (C), Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta
Lenander (V): 1) Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen
om mottagandet av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 2)
Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagandet
av barn och unga med permanent uppehållstillstånd om 15 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 3)
Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande barn med aktuellt fördelningstal som tak om
behov av förändringar uppstår.
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): 1) Avslag på kommunstyrelsens
förslag. 2) Att Svalövs kommun inte ingår överenskommelse med länsstyrelsen
om mottagande av barn och unga med asyl år 2016. 3) Att Svalövs kommun
ingår överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av barn och unga
med permanent uppehållstillstånd om 12 platser för 2016. Överenskommelsen
av mottagande omfattar endast flickor mellan 15-17 år. 4) Samtliga beslut som
rör överenskommelser med länsstyrelsens om mottagande skall beslutas i
kommunfullmäktige, då det enligt kommunallagen står att beslut av principiell
beskaffenhet eller större vikt skall beslutas i kommunfullmäktige.
Birgitta Jönsson (S), Linn Alenius Wallin (FI), Krister Olsson (S), Charlotta Eldh
(MP), Agneta Lenander (V) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Linda Lindbergs
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl bifallsyrkande till
kommunstyrelses förslag, punkt 1), Linda Lindbergs m fl avslagsyrkande och
Linda Lindbergs m fl yrkande, punkt 1), och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl bifallsyrkande till
kommunstyrelses förslag, punkt 2), Linda Lindbergs m fl avslagsyrkande och
Linda Lindbergs m fl yrkande, punkt 2), och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl bifallsyrkande till
kommunstyrelses förslag, punkt 3), Linda Lindbergs m fl avslagsyrkande och
Linda Lindbergs m fl yrkande, punkt 3), och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, SEPN, MLLG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 579-2015

§ 22 Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2015-09-28 § 157, revideras enligt förslag daterat
2016-02-02.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-09-28, § 157, förslag till felparkeringsavgifter
för Svalövs kommun.
Förvaltningen har blivit uppmärksammad på att de överträdelser som anges i
beslutet har numrerats på ett felaktigt sätt. Överträdelserna ska följa de slag av
överträdelser som framgår av kodbeteckningen enligt bilaga till
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.
(TSFS 2012:115) alternativt inte numreras alls. Enligt uppgift från
Polismyndigheten arbetar Transportstyrelsen för närvarande med en reviderad
kodbeteckning. Polismyndigheten rekommenderar därför kommunen att stryka
numreringen av överträdelserna i beslutet om felparkeringsavgifter. Utöver den
reviderade numreringen har även ett ord som fallit bort i föregående beslut lagts
till. Ändringar är markerade med genomstruken resp. röd text i förslaget, daterat
2016-02-02.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-15, § 30, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun, antagna av kommunfullmäktige
2015-09-28 § 157, revideras enligt förslag daterat 2016-02-02.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15, § 30
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-02
Förslag till reviderade felparkeringsavgifter, daterade 2016-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Felparkeringsavgifter i Svalövs
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 157, revideras enligt
förslag daterat 2016-02-02.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 90-2016

§ 23 Interpellation, Pågående arbete utifrån CEMRdeklarationen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en interpellation till kommunalråd Birgitta
Jönsson (S) avseende pågående arbete utifrån CEMR-deklarationen.
I ärendet yttrade sig Birgitta Jönsson (S) och Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2016-02-15
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), daterat
2016-02-29
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 38-2016

§ 24 Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett
jämställdhetsperspektiv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en motion rörande möjligheten att
förbättra statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv.
I motionen föreslås att:
-

Förvaltningarna åläggs att införa icke-binär könsuppdelad statistik
genom att lägga till det tredje svarsalternativet ”annat” utöver ”kvinna”
och ”man” i samtliga undersökningar som genomförs såväl internt som
externt.

-

All data som samlas in till förvaltningarna analyseras och presenteras
uppdelad i kategorierna ”kvinna”, ”man” och ”annat”, i samtliga fall då
detta är tillämpbart.

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Linn Alenius Wallin
(FI).

Beslutsunderlag
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2016-01-27
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 39-2016

§ 25 Motion, Vård- och omsorgsprogram på
gymnasienivå i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en motion rörande vård- och
omsorgsprogram på gymnasienivå.
I motionen föreslås att:
-

Ett vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå startas, förslagsvis
med inriktningarna äldre- och demensvård samt vård vid psykisk
ohälsa/psykiska funktionshinder.

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Linn Alenius Wallin
(FI).

Beslutsunderlag
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2016-01-28
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(22)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 85-2016

§ 26 Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och
jobb i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion rörande
utbildning och jobb i Svalövs kommun för flyktingar och invandrare.
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.

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Ida Andersson (C).

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C), inkommen
2016-02-12
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 88-2016

§ 27 Motion, Gång- och cykelväg mellan Röstånga och
Billinge
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion
rörande gång- och cykelväg mellan Röstånga och Billinge.
I motionen föreslås att:
-

Svalövs kommun tillsammans med Eslövs kommun uppvaktar
Trafikverket för att få till stånd en gång- och cykelväg mellan Billinge
och Röstånga.

-

De båda kommunerna tillsammans utreder kostnaderna för att anlägga
nämnda GC-väg.

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), inkommen
2016-02-15
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 92-2016

§ 28 Motion, ”Så ett frö”- gemensamma odlingsprojekt
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion från Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander
(V) har lämnat in en motion rörande gemensamma odlingsprojekt.
I motionen föreslås att:
-

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppgift att avsätta ett markområde i
varje tätort som intresserade odlare kan ta i besittning.

-

Möjligheten att odla annonseras på kommunens hemsida och i
lokaltidningen och området märks ut.

-

Lämplig tjänsteperson kallar till uppstartsmöte på varje ort.

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Charlotta Eldh (MP).

Beslutsunderlag
Motion från Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander
(V), inkommen 2016-02-15
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 99-2016

§ 29 Motion, Besök av kvinno- och mansjourer på
högstadieskola och gymnasium
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion rörande besök av kvinno- och
mansjourer på högstadieskola och gymnasium.
I motionen föreslås att:
-

Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få
kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och
informera om sin verksamhet.

-

Lämna över utredningen till berörda rektorer för ställningstagande.

-

Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra
erfarenhet av

Beslutsunderlag
Motion från Linda Lindberg (SD), inkommen 2016-02-15
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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