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Dnr: 1044-2015, 86-2015

§ 204 Utdelning av miljöpris och byggnadsvårdspremium 2015
________________________________________________________________________
Ajournering kl. 18.35 för luciatåg och utdelning av byggnadsvårdspremium samt miljöpris för år
2015.

Byggnadsvårdspremium 2015 tilldelas Anna och Karl-Erik Holm, fastighetsägare till Konga 2:3,
för byggnaden Konga skola och för arbetet som lagts på att vårda den. Motivering: De nuvarande
ägarna övertog en byggnad som var i behov av renovering. Konga skola har under de senare
åren genomgått omsorgsfulla renoverings- och restaureringsarbeten (Dnr 86-2015).
Miljöpris 2015 tilldelas Elin, Magnus och Karin Wigrup. Motivering: De får miljöpriset för sin
miljövänliga restaurangverksamhet på stationshuset i Röstånga. På menyn har erbjudits lokalt
och ekologiskt producerad mat med stort inslag av grönsaker och bär från den vilda naturen.
Deras matkonst har bidragit till att nå de nationella miljömålen (Dnr 1044-2015).

_____________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 19.00
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 205 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Sammanställning från individ- och familjeomsorgen av gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 3 2015 (Dnr: 111-2015)
Socialnämnden beslutade 2015-11-18 § 168, att godkänna kvartalsrapport för kvartal 3 2015
avseende gynnande ej verkställda beslut. För kvartal 3 fanns tre beslut att rapportera.
b) Sammanställning från vård- och omsorg av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2015
(Dnr: 14-2015)
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2015-11-05, § 52, att godkänna kvartalsrapport för kvartal
3 2015 avseende gynnande ej verkställda beslut. För kvartal 3 fanns fem beslut att rapportera.

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

§ 206 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ersättare för ombud för kommunens aktier i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler efter Marcus Zadenius (L) bordläggs.
2. Till ny ersättare i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler efter Johanna Hedin (C)
väljs Christer Laurell (C).
3. Till ny ersättare i socialnämnden efter Yusra Qrayim (L) väljs Håkan Sträng (L).
4. Till ledamot och vice ordförande i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler efter Fredrik
Jönsson (C) väljs Lennart Pettersson (C).
5. Ledamöter, ersättare, ordföranden och vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden,
bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden väljs i enlighet med bilaga 1).

Sammanfattning av ärendet
Marcus Zadenius (L) har i skrivelse daterad 2015-12-06 avsagt sig uppdraget som ombud för
kommunens aktier i AB SvalövsBostäder/SvalövsLokaler.
Johanna Hedin (C) har i skrivelse daterad 2015-12-07 avsagt sig uppdraget som ersättare i AB
SvalövsBostäder/SvalövsLokaler.
Yousra Qrayim (L) har i skrivelse daterad 2015-12-15 avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2015-12-21 avsagt sig uppdragen som ledamot och
vice ordförande i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
Valberedningsnämnden sammanträdde 2015-12-14 avseende val till samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Valberedningsnämndens ordförande Leif Hägg föredrar valberedningsnämndens nomineringar.
Samtliga föreslagna respektive meddelade förslag antas genom acklamation, förutom
nedanstående.
Till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson
(SD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, mot bakgrund av de
valsamverkansgrupper som deklarerats, att kommunfullmäktige beslutat utse
Fredrik Jönsson (C) som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Omröstning begärs och
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är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Bedrija Halilovic och Håkan Andersson utses
till rösträknare. Kommunchef Fredrik Löfqvist upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sin röst i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper
och räknas. Med 10 röster för Fredrik Jönsson (C) och 8 röster för Teddy Nilsson (SD) har
fullmäktige utsett Fredrik Jönsson (C) till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 17
ledamöter har avstått från att rösta.

Beslutsgång
Till vice ordförande i bildningsnämnden föreslås Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, mot bakgrund av de
valsamverkansgrupper som deklarerats, att kommunfullmäktige beslutat utse
Fredrik Jönsson (C) som vice ordförande i bildningsnämnden. Omröstning begärs och är sluten
eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Bedrija Halilovic och Håkan Andersson utses till
rösträknare. Kommunchef Fredrik Löfqvist upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De
röstande avger efter upprop sin röst i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper
och räknas. Med 10 röster för Fredrik Jönsson (C) och 8 röster för Linda Lindberg (SD) har
fullmäktige utsett Fredrik Jönsson (C) till vice ordförande i bildningsnämnden. 17 ledamöter har
avstått från att rösta.

Beslutsgång
Till vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden föreslås Eva Olofsson (C) och Ingrid Ekström
(SD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, mot bakgrund av de
valsamverkansgrupper som deklarerats, att kommunfullmäktige beslutat utse Eva Olofsson (C)
som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Omröstning begärs och är sluten eftersom
ärendet avser val. Ledamöterna Bedrija Halilovic och Håkan Andersson utses till rösträknare.
Kommunchef Fredrik Löfqvist upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande
avger efter upprop sin röst i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper
och räknas. Med 10 röster för Eva Olofsson (C) och 8 röster för Ingrid Ekström (SD) har
fullmäktige utsett Eva Olofsson (C) till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 17
ledamöter har avstått från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21

Sida 9/41

Dnr: 1405-2015

§ 207 Omdisponering av investeringsanslag 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsanslag 2015 anslås med 200 000 kronor för inköp av inventarier inom Verksamhet
Grundskola. Finansiering sker genom minskning med 100 000 kronor av anslag för inköp av
inventarier inom kommunledningskontoret samt minskning med 100 000 kronor av anslag för
Trafiksäkerhetsåtgärder Lunnaskolan.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Utbildning har anmält att de behöver en utökning av investeringsanslaget för inköp av
inventarier inom grundskolan. Det handlar om behov av möbler inom Billeshögskolan och
Linåkerskolan beroende på ett ökat elevantal. Den ökade kapitalkostnaden finansieras inom
befintlig skolpeng.
Kommunens investeringsbudget ligger redan på en nivå, som kraftigt överstiger utrymmet i vårt
finansiella mål. För att inte ytterligare öka nivån, föreslår därför kommunförvaltningen att
finansiering sker genom minskning av två andra anslag inom den totala investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen förslog 2015-12-07, § 216, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Tilläggsanslag 2015 anslås med 200 000 kronor för inköp av inventarier inom Verksamhet
Grundskola. Finansiering sker genom minskning med 100 000 kronor av anslag för inköp av
inventarier inom kommunledningskontoret samt minskning med 100 000 kronor av anslag för
Trafiksäkerhetsåtgärder Lunnaskolan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 216
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Tilläggsanslag 2015 anslås med 200 000 kronor för inköp av inventarier
inom Verksamhet Grundskola. Finansiering sker genom minskning med 100 000 kronor av
anslag för inköp av inventarier inom kommunledningskontoret samt minskning med 100 000
kronor av anslag för Trafiksäkerhetsåtgärder Lunnaskolan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
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Dnr: 1150-2015

§ 208 Taxor inom vård och omsorgsverksamheterna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Trygghetslarm
• Taxan för trygghetslarm höjs från 227 kr till 230 kr från och med den 1 januari 2016.
Taxan för larm uppräknas därefter årligen med prisbasbeloppet.
• En installationskostnad för trygghetslarm på 225 kr införs från och med den
1 januari 2016. Installationskostnaden uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
2. Matdistribution
• Taxan för matdistribution höjs från 12 kr till 20 kr per portion från och med den
1 januari 2016. Kostnaden för matdistribution uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
3. Hemsjukvård
• Taxan för hemsjukvård höjs från 202 kr till 283 kr och taket från 1009 kr till 1414 kr
från och med den 1 januari 2016. Kostnaden för hemsjukvård uppräknas därefter
årligen med prisbasbeloppet.
4. Förbrukningsvaror
• Från och med den 1 januari 2016 införs en avgift på 100 kr per månad som ersättning
för utlägg för förbrukningsvaror såsom toalett- och hushållspapper, tvättlappar, tvättoch sköljmedel, rengöringsmedel, städmaterial, avfallspåsar och glödlampor i fast
armatur. Avgiften för förbrukningsvaror införs i enlighet med alternativ 2, vilket innebär
att förbehållsbeloppet minskas även med posten för förbrukningsvaror. Avgiften för
förbrukningsvaror motsvarar vad Konsumentverket beräknar för posten
förbrukningsvaror i ett ensamhushåll och följer framgent konsumentverkets beräkning.
Höjning av avgift för förbrukningsvaror sker vid fastställande av kommande års taxa.
5. Tillfälligt korttidsboende
• Från och med den 1 januari 2016 delas avgiften för tillfälligt korttidsboende upp i en
omvårdnadsavgift motsvarande högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) per
månad dividerat med 30 samt en avgift för kost motsvarande kostnader för alla mål i
särskilt boende per månad dividerat med 30. Samtidigt införs en avgift för
förbrukningsvaror motsvarande avgift för förbrukningsvaror per månad i särskilt
boende dividerat med 30.
• Omvårdnadsavgiften för tillfälligt korttidsboende justeras framgent vid förändringar av
högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen), vilket inkluderar både justeringar i
samband med förändringar av prisbasbeloppets nivå men även avseende höjt
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takbelopp för högkostnadsskyddet. Avgift för kost och förbrukningsvaror för tillfälligt
korttidsboende justeras i samband med att dessa avgifter förändras för särskilt
boende.
6. Dagvård med demensinriktning
• Från och med den 1 januari 2016 tas avgiften för dagvård med demensinriktning bort.
Detta innebär att brukaren endast betalar för matkostnad (lunch) enligt de priser som
sedan tidigare har fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 134, och som
årligen justeras i enlighet med prisbasbeloppet.
7. Hjälpmedel
• Svalövs kommuns nuvarande lokala produktanvisningar för hjälpmedel upphör att
gälla den 1 januari 2016.
• Från och med den 1 januari 2016 får den enskilde köpa hjälpmedel som finns i
Medelpunktens sortiment och kostar under 400 kr inkl moms enligt Medelpunktens
prislista.
• Korttidslån av hjälpmedel definieras till att avse lån av hjälpmedel upp till tre månader
• Kostnaden för korttidslån av hjälpmedel höjs från 101 kr till 300 kr från och med den
1 januari 2016. Efter tre månaders lån tillkommer en avgift om 100 kr för påbörjad 4
veckors period.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Christer Jacobsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Rolf
Arne Persson (SD), Anders Persson (SD) och Rickard Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Linda Lindbergs yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde 2015-10-08, § 47, diskuterades ett arbetsmaterial
som kommunförvaltningen sammanställt avseende taxor inom vård och omsorgs verksamheter.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade att 1) Informationen noteras. 2) Utskottet uppdrar åt
ordförande i samråd med vice ordförande att bjuda in representanter för intresseorganisationer
representerade i Rådet för funktionshindrade och pensionärer till en dialog avseende förslaget till
taxor. Därefter kommer ärendet tas upp i vård- och omsorgsutskottet med sikte på beslut i
kommunfullmäktige i december.
En information för representanter från Rådet för funktionshindrade och pensionärer gavs
2015-10-27. Synpunkter ska ha inkommit senast vid rådets ordinarie sammanträde 2015-11-26.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07, § 219: 1) Informationen noteras. 2) Extra
sammanträde med kommunstyrelsen avhålles 2015-12-21, kl 17.30.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-12-10, § 61, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut:
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1. Trygghetslarm
• Taxan för trygghetslarm höjs från 227 kr till 230 kr från och med den 1 januari 2016.
Taxan för larm uppräknas därefter årligen med prisbasbeloppet.
• En installationskostnad för trygghetslarm på 225 kr införs från och med den
1 januari 2016. Installationskostnaden uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
2. Matdistribution
• Taxan för matdistribution höjs från 12 kr till 20 kr per portion från och med den
1 januari 2016. Kostnaden för matdistribution uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
3. Hemsjukvård
• Taxan för hemsjukvård höjs från 202 kr till 283 kr och taket från 1009 kr till 1414 kr
från och med den 1 januari 2016. Kostnaden för hemsjukvård uppräknas därefter
årligen med prisbasbeloppet.
4. Förbrukningsvaror
• Från och med den 1 januari 2016 införs en avgift på 100 kr per månad som ersättning
för utlägg för förbrukningsvaror såsom toalett- och hushållspapper, tvättlappar, tvättoch sköljmedel, rengöringsmedel, städmaterial, avfallspåsar och glödlampor i fast
armatur. Avgiften för förbrukningsvaror införs i enlighet med alternativ 2, vilket innebär
att förbehållsbeloppet minskas även med posten för förbrukningsvaror. Avgiften för
förbrukningsvaror motsvarar vad Konsumentverket beräknar för posten
förbrukningsvaror i ett ensamhushåll och följer framgent konsumentverkets beräkning.
Höjning av avgift för förbrukningsvaror sker vid fastställande av kommande års taxa.
5. Tillfälligt korttidsboende
• Från och med den 1 januari 2016 delas avgiften för tillfälligt korttidsboende upp i en
omvårdnadsavgift motsvarande högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) per
månad dividerat med 30 samt en avgift för kost motsvarande kostnader för alla mål i
särskilt boende per månad dividerat med 30. Samtidigt införs en avgift för
förbrukningsvaror motsvarande avgift för förbrukningsvaror per månad i särskilt
boende dividerat med 30.
• Omvårdnadsavgiften för tillfälligt korttidsboende justeras framgent vid förändringar av
högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen), vilket inkluderar både justeringar i
samband med förändringar av prisbasbeloppets nivå men även avseende höjt
takbelopp för högkostnadsskyddet. Avgift för kost och förbrukningsvaror för tillfälligt
korttidsboende justeras i samband med att dessa avgifter förändras för särskilt
boende.
6. Dagvård med demensinriktning
• Från och med den 1 januari 2016 tas avgiften för dagvård med demensinriktning bort.
Detta innebär att brukaren endast betalar för matkostnad (lunch) enligt de priser som
sedan tidigare har fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 134, och som
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årligen justeras i enlighet med prisbasbeloppet.
7. Hjälpmedel
• Svalövs kommuns nuvarande lokala produktanvisningar för hjälpmedel upphör att
gälla den 1 januari 2016.
• Från och med den 1 januari 2016 får den enskilde köpa hjälpmedel som finns i
Medelpunktens sortiment och kostar under 400 kr inkl moms enligt Medelpunktens
prislista.
• Korttidslån av hjälpmedel definieras till att avse lån av hjälpmedel upp till tre månader.
• Kostnaden för korttidslån av hjälpmedel höjs från 101 kr till 300 kr från och med den
1 januari 2016. Efter tre månaders lån tillkommer en avgift om 100 kr för påbörjad 4
veckors period.
Kommunstyrelsen föreslog därefter 2015-12-21, § 23, kommunfullmäktige besluta i enlighet med
ovanstående.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-21, § 239
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-12-10, § 61
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 219
Förslagsskrivelse, taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016, daterad 2015-11-27
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-11-05, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Anders Svärd (S) och Linn Alenius Wallin (FI): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Linda Lindberg (SD): Återremiss på punkt 2) matdistribution och punkt 3) hemsjukvård.
Bibehållen taxa för trygghetslarm. I andra hand: Bibehållen taxa avs matdistribution och
hemsjukvård.
Anders Svärd (S): Avslag på Linda Lindbergs yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs återremissyrkande avs punkt 2)
matdistribution, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs återremissyrkande avs punkt 3)
hemsjukvård, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Linda Lindbergs avs
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matdistribution, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Linda Lindbergs avs
hemsjukvård, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer så proposition på kommunstyrelsens och Linda Lindbergs förslag till taxa för
trygghetslarm, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på övriga punkter i kommunstyrelsens förslag, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.

Protokollsanteckning
Eva Olofsson (C): ”Vi har uppmärksammat att det kommer att ske en översyn av kostnaderna för
matdistributionerna. Vi vill att detta ska ske skyndsamt.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, CAKK, JBN)
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Dnr: 23-2015

§ 209 Förändrad politisk organisation i Svalövs kommun
– revidering av reglementen m.m.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och bygg- och
räddningsnämnden antas att gälla fr o m 2016-01-01.
2. Namnet på den nya nämnden ska vara bildningsnämnden i stället för utbildningsnämnden.
3. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad delegeringsordning för
kommunstyrelsen, socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden samt nya
delegeringsordningar med anledning av den förändrade politiska organisationen för
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Intill dess
att dessa antagits gäller kommunstyrelsens delegeringsordning i tillämpliga delar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen förändras 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.
En revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende ansvarsområden har genomförts.
Förslaget till nytt reglemente har också anpassats till det normalreglemente som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Det innebär en något annorlunda uppställning än
nuvarande reglemente. Stycken avseende medborgarförslag och sammanträden på distans har
inte tagits med i förslaget då det inte uppfattas vara aktuellt i Svalövs kommun.
För de tre nya nämnderna har förslag på reglementen tagits fram som följer SKL:s
normalreglemente. Bygg- och räddningsnämnden samt socialnämnden har fått förändrade
ansvarsområden och deras reglementen har därför uppdaterats samt anpassats till
normalreglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2015-11-23, § 115, följande beslut: Ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-07, § 221, följande beslut: 1) Beslut om antal ledamöter och
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ersättare i näringslivsrådet fattas senare i särskild ordning. 2) Kommunstyrelsen skall vara
arbetsmiljöansvarig för samtliga verksamheter. 3) Icke tjänstgörande ersättare skall ha
närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden antas att gälla fr
o m 2016-01-01. 2) Namnet på den nya nämnden ska vara bildningsnämnden i stället för
utbildningsnämnden. 3) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad
delegeringsordning för kommunstyrelsen, socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden
samt nya delegeringsordningar med anledning av den förändrade politiska organisationen för
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Intill dess att
dessa antagits gäller kommunstyrelsens delegeringsordning i tillämpliga delar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 221
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-23, § 115
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-23
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden
Normalreglemente för styrelsen och övriga nämnder, från Sveriges Kommuner och Landsting

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Föreliggande förslag till reglementen för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden antas att gälla fr o m 2016-01-01. 2) Namnet
på den nya nämnden ska vara bildningsnämnden i stället för utbildningsnämnden. 3)
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad delegeringsordning för
kommunstyrelsen, socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden samt nya
delegeringsordningar med anledning av den förändrade politiska organisationen för
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Intill dess att
dessa antagits gäller kommunstyrelsens delegeringsordning i tillämpliga delar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, JAON, BRG)
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Dnr: 1051-2014

§ 210 Reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för förtroendevalda (insynsplats)
antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen förändras 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 att se
över de styrande dokument som berör av den förändrade politiska organisationen i Svalövs
kommun, på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12 § 182. Kommunförvaltningen har
därför arbetat fram ett förslag till ändringar avseende närvarorätt för förtroendevalda
(insynsplats).
Arbetsutskottet föreslog 2015-11-23, § 112, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för förtroendevalda
(insynsplats) antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 222, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för förtroendevalda (insynsplats) antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 222
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-23, § 112
Förslag till reviderade bestämmelser avseende närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för
förtroendevalda (insynsplats) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
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Dnr: 1089-2014

§ 211 Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med
nämnder, styrelser, beredningar och utskott antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen förändras 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 att se
över de styrande dokument som berör av den förändrade politiska organisationen i Svalövs
kommun, på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12, § 182. Kommunförvaltningen har
därför arbetat fram ett förslag till ändringar avseende närvarorätt för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med
nämnder, styrelser, beredningar och utskott.
Arbetsutskottet föreslog 2015-11-23, § 113, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordföranden vid
sammanträden med nämnder, styrelser, beredningar och utskott antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 223, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med
nämnder, styrelser, beredningar och utskott antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 223
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-23, § 113
Förslag till reviderade bestämmelser avseende närvarorätt för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med
nämnder, styrelser, beredningar och utskott
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Föreslagna revideringar av bestämmelser om närvarorätt för
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordföranden vid
sammanträden med nämnder, styrelser, beredningar och utskott antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ, BRG)
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Dnr: 1051-2014

§ 212 Reviderade bestämmelser avseende ersättningar till
kommunalt förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ersättningar m m enligt bilaga fastställes.
2. I Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda kompletteras § 6 med ett
femte stycke: "Till icke tjänstgörande ersättare och insynsplatser i nämnder, styrelser, utskott
och beredningar utgår halvt timarvode."
3. Arvodet för ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige skall 2016 vara 455 kronor (d v
s hälften av vad ledamöter och tjänstgörande ersättare har).
4. 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.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen förändras 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. Nämnderna ska ha 7 (sju) ledamöter och 7 (sju)
ersättare.
Mot bakgrund av den ändrade politiska organisationen, och farhågor för ökade kostnader,
föreslås en förändring göras vad gäller arvoden till icke tjänstgörande ersättare.
Arbetsutskottet föreslog 2015-11-23, § 114, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ersättningar m m enligt bilaga fastställes. 2) I Bestämmelser om ersättningar
till kommunalt förtroendevalda kompletteras § 6 med ett femte stycke: "Till icke tjänstgörande
ersättare i nämnder, styrelser, utskott och beredningar utgår halvt timarvode."
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 224, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Ersättningar m m enligt bilaga fastställes. 2) I Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda kompletteras § 6 med ett femte stycke: "Till icke tjänstgörande ersättare och
insynsplatser i nämnder, styrelser, utskott och beredningar utgår halvt timarvode."

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 224
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-23, § 114
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Ersättningar till förtroendevalda 2016
Förslag till reviderade bestämmelser avseende bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C) och Torbjörn Ekelund (FP): 1) Ersättningar m m
enligt bilaga fastställes. 2) I Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
kompletteras § 6 med ett femte stycke: "Till icke tjänstgörande ersättare och insynsplatser i
nämnder, styrelser, utskott och beredningar utgår halvt timarvode." 3) Arvodet för ej
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige skall 2016 vara 455 kronor (d v s hälften av vad
ledamöter och tjänstgörande ersättare har).
Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 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.
Agneta Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Linn Alenius Wallin (FI): Ej tjänstgörande
ersättare i kommunstyrelse och nämnder ska ha samma arvode som övriga ordinarie ledamöter.
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Agneta Lenanders yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl ändringsyrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer så proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Agneta Lenanders m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Agneta Lenanders m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Agneta Lenanders m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster för avslag och 3 nej-röster för bifall, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Agneta Lenanders m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
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Dnr: 1371-2015

§ 213 Interpellation, Beredskap mot attacker mot flyktingboenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

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.
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 192 följande beslut: 1) Interpellationen får ställas.
2) Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde
I ärendet yttrar sig Birgitta Jönsson (S) och Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 192
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:
-
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Dnr: 203-2015

§ 214 Motion, Införande av trygghetsstopp för lokaltrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses
motionen besvarad.

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.
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 196, följande beslut: Ärendet bordlägges till
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 196
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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
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2015-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): Mot bakgrund av
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen besvarad.
Linn Alenius Wallin (FI), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V), Eva
Olofsson (C), Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C): Motionen bifalles.

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

Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster för bifall till Olof Röstins m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till Linn Alenius
Wallins m fl yrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Olof Röstins m fl yrkande. 1 ledamot
avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 2.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21

Sida
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Dnr: 454-2015

§ 215 Motion, Uppmärksammande av Internationella dagen mot
homo- och transfobi 17:e maj
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Reservation
Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Linn Alenius Wallins m fl yrkande.

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 anses motionen besvarad.
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 197, följande beslut: Ärendet bordlägges till
nästkommande sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21

Sida
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 197
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
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
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande
anses motionen besvarad.
Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander (V): Bilfall till motionen.
Linda Lindberg (SD): Motionen avslås.
Birgitta Jönsson (S): Avslag på Linn Alenius Wallins m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl, Linn Alenius Wallins m fl och Linda
Lindbergs yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21
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Dnr: 212-2015

§ 216 Motion, Utegym
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Johan Wigrup (C), Eva Olofsson (C), Charlotta Eldh (MP), Christer Laurell
(C), Ida Anderson (C), Agneta Lenander (V), Marie Irbladh (C) Linn Alenius Wallin (FI) och Håkan
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Wigrups m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Johan Wigrup (C) föreslår i en motion daterad 2015-02-09 att Svalövs
kommun utreder förutsättningarna för utegym i anslutning till motionsslingor, idrottsanläggningar
och/eller skolor i kommunens olika tätorter.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I svaret skriver han bland annat att han
delar motionärernas uppfattning att en investering i utegym skulle vara en investering i friskvård
och hälsa för kommunens invånare. Han skriver även att Svalövs kommun för närvarande har
ekonomiska utmaningar för att klara skola, vård och omsorg och så fort det finns utrymme i
kommunens budget kan en investering i utegym komma på fråga.
Utbildningsutskottet fattade 2015-11-02, § 101, följande beslut: Utskottet antar ordförandes svar
som sitt eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 234, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 234
Utbildningsutskottets protokoll 2015-11-02, § 101
Svar på motion, Utegym
Remittering av motion, Utegym
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 27
Motion, Utegym

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets
yttrande.
Johan Wigrup (C), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V) och Linn
Alenius Wallin (FI): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds och Johan Wigrup m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn Ekelunds yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Johan Wigrups m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till Johan
Wigrups m fl yrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. Se
omröstningsbilaga 3.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21
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Dnr: 388-2015

§ 217 Motion, Skateboardpark i betong
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden i syfte att undersöka om de fakta som
motionssvaret utgår från är korrekta.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Johan Wigrup (C) föreslår i en motion daterad 2015-03-15 att Svalövs
kommun utreder hur en skatepark i betong skulle kunna anlägga samt att utredningen och
eventuellt genomförande sker i samråd med berörda föreningar och den idéburna sektorn.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I svaret skriver han bland annat att
Svalövs kommun för närvarande har ekonomiska utmaningar för att klara skola, vård och omsorg
och att utrymmet för en utökning av ekonomiska åtaganden är väldigt begränsat. Han skriver
även att enligt uppgifter från massmedia så kostar en skateboardpark i betong 4 000 000 kr och i
den mån det finns investeringsutrymme till området fritid så är behoven av nyinvesteringar i t.ex.
Röstånga mer angelägna för närvarande. En utredning avseende skateboardpark är inte heller
aktuellt förrän de ekonomiska förutsättningarna finns.
Utbildningsutskottet fattade 2015-11-02, § 102, följande beslut: Utskottet antar ordförandes svar
som sitt eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 235, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen bifalles.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 235
Utbildningsutskottets protokoll 2015-11-02, § 102
Svar på motion, Skateboardpark i betong
Remittering av motion, Skateboardpark i betong
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30, § 50
Motion, Skateboardpark i betong

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): Ärendet återremitteras till bildningsnämnden i syfte att undersöka om de
fakta som motionssvaret utgår från är korrekta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Johan Wigrup (C), Fredrik Jönsson (C), Linn Alenius Wallin (FI), Agneta Lenander (V), Charlotta
Eldh (MP), Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Motionen bifalles.
Linn Alenius Wallin (FI), Agneta Lenander (V), Charlotta Eldh (MP), Teddy Nilsson (SD), Fredrik
Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD): Avslag på Torbjörn Ekelunds yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl återremissyrkande.
Nej-röst för avslag på Torbjörn Ekelunds m fl återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för bifall till och 17 nej-röster för avslag på Torbjörn Ekelunds m fl
återremissyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Torbjörn Ekelunds m fl
återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 4.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: -

§ 218 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avslutas, efter att resterande ärende bordlagts.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom klockan nu passerat 23.00, och det i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska fortsätta eller avbrytas, ställer
ordföranden denna fråga och finner att sammanträdet ska avslutas, efter att resterande ärende
bordlagts.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21
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Dnr: 1374-2015

§ 219 Motion, Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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.
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 201, följande beslut: Motionen lämnas till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2015-12-07 motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-07, § 236, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås mot bakgrund av yttrande daterat 2015-12-07.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 236
Svar från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2015-12-07
Remittering av motionen, daterad 2015-12-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 201
Motion från Linda Lindberg (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen 2015-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att kommunfullmäktige
antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-12-21
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Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: -

§ 220 Avslutning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Karl-Erik Kruse tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för det gångna
året samt önskar alla en god jul.
Andre vice ordföranden Christer Laurell tackar ordföranden för det gångna året, och önskar
honom en god jul.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1 - § 212 Reviderade bestämmelser avseende ersättningar
till kommunalt förtroendevalda

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
Johan Wigrup, tjg ers för Lennart Pettersson
Anneli Persson
Christer Jacobsson, tjg ers för A 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
Vakant
Gunnar Bengtsson
Rolf Arne Persson, tjg ers för A Borg
Ida Andersson
Anette Hallberg, tjg ers för Ulla Wallin
Angelie Fröjdh, tjg ers för Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
M Zadenius, tjg ers för S Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rickard Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
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C
S
SD
M
S
L
C
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S
C
M
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S
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C
S
M
V
S
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L
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S
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M
C
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nej

1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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1
1
1
1
1
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Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig
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Omröstningsbilaga 2 - § 214 Motion, Införande av trygghetsstopp för
lokaltrafiken
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33
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35

Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Johan Wigrup, tjg ers för Lennart Pettersson
Anneli Persson
Christer Jacobsson, tjg ers för A 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
Vakant
Gunnar Bengtsson
Rolf Arne Persson, tjg ers för A Borg
Ida Andersson
Anette Hallberg, tjg ers för Ulla Wallin
Angelie Fröjdh, tjg ers för Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
M Zadenius, tjg ers för S Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rickard Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA

Justerare

S
SD
C
M
S
SD
C
S
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M
S
L
C
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S
C
M
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S
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C
S
M
V
S
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L
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S
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M
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1
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Omröstningsbilaga 3 - § 216 Motion, Utegym
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Ledamöter
Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin
Karl-Erik Kruse, ordf
Linda Lindberg
Johan Wigrup, tjg ers för Lennart Pettersson
Anneli Persson
Christer Jacobsson, tjg ers för A 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
Vakant
Gunnar Bengtsson
Rolf Arne Persson, tjg ers för A Borg
Ida Andersson
Anette Hallberg, tjg ers för Ulla Wallin
Angelie Fröjdh, tjg ers för Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
M Zadenius, tjg ers för S Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rickard Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
Håkan Andersson
Anders Svärd
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Omröstningsbilaga 4 - § 217 Motion, Skateboardpark i betong

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
Johan Wigrup, tjg ers för Lennart Pettersson
Anneli Persson
Christer Jacobsson, tjg ers för A 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
Vakant
Gunnar Bengtsson
Rolf Arne Persson, tjg ers för A Borg
Ida Andersson
Anette Hallberg, tjg ers för Ulla Wallin
Angelie Fröjdh, tjg ers för Stefan Pettersson
Agneta Lenander
Krister Olsson
Anders Persson
M Zadenius, tjg ers för S Billquist-Selberg
Marie Irbladh
Annie Karlsson
Rickard Larsson
Linn Alenius Wallin
Mikael Nilsson
Håkan Andersson
Anders Svärd
SUMMA
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S
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M
S
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S
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S
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S
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Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

Val förrättade av kommunfullmäktige 2015-12-21
Punkt Organ
Ordningsnummer

a

b

c

d

Period
Funktion

Namn

1
2
3
4
5
6
7

2016-01-01--2018-12-31
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Olof Röstin (M)
Fredrik Jönsson (C )
Annie Carlsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Julius Hansson (S)
Marie Irbladh (C )
Anna Hed-Roslund (S )

1
2
3
4
5
6
7

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Claes Malmberg (M)
Kristina Carlsson (FI)
Ann Pettersson (M)
Kim Hellström (SD)
Knud Nörrelökke (S)
Marika Jardert (V)
Sara Billquist Selberg (L)

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens presidium

2016-01-01--2018-12-31
1 Ordförande
2 Vice ordförande

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens presidium

Olof Röstin (M)
Fredrik Jönsson (C)

1
2
3
4
5
6
7

2016-01-01--2018-12-31
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C )
Mikael Nilsson (M)
Linda Lindberg (SD)
Jan Zielinski (S)
Amanda Ripa (FI)
Bedrija Halilovic (S)

1
2
3
4
5
6
7

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Yousra Qrayim (L)
Eva Olofsson (C )
Angelie Fröjd (M)
Anders Nilsson (SD)
Krister Olsson (S)
Peter Öberg (MP)
Ėmelie Lundgren (S)

2016-01-01--2018-12-31
1 Ordförande
2 Vice ordförande

Torbjörn Ekelund (L)
Fredrik Jönsson (C)

e

f

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens presidium

1
2
3
4
5
6
7

2016-01-01--2018-12-31
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Svärd (S)
Eva Olofsson (C )
Stefan Pettersson (M)
Ingrid Ekström (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C )
David Lenander (S)

1
2
3
4
5
6
7

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Anette Hallberg (S)
Nina Renarve (MP)
Anna Berg von Linde (M)
Linda Lindberg (SD)
Julius Hansson (S)
Agneta Lenander (V)
Birgitta Zadenius (L)

2016-01-01--2018-12-31
1 Ordförande
2 Vice ordförande

Anders Svärd (S)
Eva Olofsson (C)

