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Dnr: -

§ 189 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av händelserna i Paris den 13 november, håller kommunstyrelsen en tyst minut.
a) Projektledare Sofie Ulvestad, Trafikverket, informerar om alternativ för ombyggnad av
Teckomatorps station för Söderåsbanans utbyggnad (dnr 428-2013).
b) Miljöchef Helena Holmgren informerar om: Söderåsens miljöförbund informerar om
föreläggande med anledning av bullersituationen längs Söderåsbanan (Dnr 428-2013) och
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 (Dnr 1300-2015)
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2015-08-31
(Dnr 466-2015)
d) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal
gällande konsumentrådgivning, 3:e kvartalet 2015 (Dnr 656-2015)
e) Vård- och omsorgsutskottets ordförande Karl-Erik Kruse, socialchef Susanne Rosenström,
verksamhetschef Vård och omsorg Susanne Persson och utvecklingsstrateg Camilla Knobblock
informerar om planerade förändringar av taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016
(Dnr 1150-2015)
f) Rektor Siri Sjögren, kulturskolan, informerar om vänortsbesök vid brass band-festival i Lobez
2015-06-26 – 29.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan
Protokollet ska skickas till:
-

Ajournering 15.50 – 16.05
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Dnr: -

§ 190 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera protokollen på
kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet 2015-10-26
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-27
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-10-08
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2015-10-13
Protokoll från 6k styrelsemöte, 2015-09-24.
Protokoll från kommunalförbundet Medelpunkten 2015-09-29
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2015-10-07

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 191 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: 1328-2015

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för budget 2017 med flerårsplan 20182019.
Av tidplanen framgår att beslut om ramar ska beslutas av kommunfullmäktige i maj, och slutligt
beslut om budget ska beslutas av kommunfullmäktige i november.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Linda
Lindbergs (SD), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M) och Krister Olssons (S) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till tidplan för budget
2017-2019. I maj månad kan en kompletteringsbudget ev behandlas.

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

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

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-26, § 89
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-10-16
Policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterad 2015-10-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 98
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 78
Kommunstyrens arbetsutskotts protokoll 2015-03-24, § 29
Skrivelse från ekonomichefen daterad 2015-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-19, § 3
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-01-08
Förslag till policy för borgensåtaganden i Svalövs kommun, daterad 2015-01-08
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD), Anders Nilssons (SD),
Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Anneli Perssons (S) och Ann Petterssons (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till borgenspolicy daterat 2015-10-16 antas att
gälla fr.o.m. 2015-12-01.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till Centerpartiets förslag till
borgenspolicy.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT)
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Dnr: 1206-2015

§ 194 Granskning av utbetalning av lokalt partistöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.
2. Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.
2. De i kommunfullmäktige representerade partierna påminns om att utse en särskild
granskare, i enlighet med KL 2 kap 9 §.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Fredrik Jönsson (C): 1) Föreliggande förslag till
yttrande antas. 2) Granskningsrapporten och yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige.
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Granskningsrapporten och yttrandet noteras. 2) De i kommunfullmäktige
representerade partierna påminns om att utse en särskild granskare, i enlighet med KL 2 kap
9 §.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen (både efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige)
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 20-2014

§ 195 Reglemente för kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd antas att gälla fr o m
2016-01-01.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag kompletteras med följande bestämmelse: ”Partier som efter allmänt val
får mandat i fullmäktige, men som tidigare inte haft det, kan få partistödet utbetalt tidigare under
året efter beslut i kommunfullmäktige. För utbetalning krävs då årsmötesprotokoll för
innevarande år, och i de fall partiet haft verksamhet föregående år, revisionsberättelse, men inte
granskningsrapport.”

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linda Lindbergs yrkande.

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

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-29, § 116,

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Föreliggande förslag kompletteras med följande
bestämmelse: ”Partier som efter allmänt val får mandat i fullmäktige, men som tidigare inte haft
det, kan få partistödet utbetalt tidigare under året efter beslut i kommunfullmäktige. För
utbetalning krävs då årsmötesprotokoll för innevarande år, och i de fall partiet haft verksamhet
föregående år, revisionsberättelse, men inte granskningsrapport.”
Linda Lindberg (SD): Utbetalning av partistöd beslutas fortlöpande av kommunfullmäktige efter
det att en komplett ansökan enl § 4 inkommit i tid.
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd antas att gälla fr o m 201601-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linda Lindbergs yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
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Dnr: 1043-2015

§ 196 Förslag till samarbetsavtal för samarbetskommittén, Familjen
Helsingborg 2016 - t v
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet utgår från en gemensam vision och verksamhetsidé. Familjen ska samarbeta för
tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Uppgiften för samarbetskommittén är att
bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för
regionen.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-26, § 97, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet och bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-26, § 97
Samarbetsavtal för samarbetskommittén, Familjen Helsingborg 2016 – t v

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT)
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Dnr: 1027-2015

§ 197 Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Sammanfattning av ärendet
Familjen Helsingborg har tagit fram en verksamhetsplan för 2016-2019 för godkännande.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-26, § 96, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2016-2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-26, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-09-21, § 77
Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2016-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT)
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Dnr: 1032-2015

§ 198 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, CUR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16
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Dnr: 853-2011

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

Reservation
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) lämnade in en motion om
kommunsammanslagning, daterad 2010-05-18. Kommunstyrelsens ordförande remitterade
2010-09-07 motionen till demokratiberedningen för yttrande. Demokratiberedningen
överlämnade 2011-06-07 ett yttrande till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 201108-29, § 133, att ge demokratiberedningen i uppdrag att; Utreda möjligheterna att starta arbetet
med kommunsammanslagning i enlighet med vad som anges i motionen.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2011-09-12 och enades om att till kommande möte i
sina partigrupper fundera på hur man ska arbeta med denna fråga.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2011-10-17 konstaterar beredningen att det finns en
samsyn om att låta en särskild arbetsgrupp arbeta med frågan. Beredningen utsåg Torbjörn
Ekelund (FP), sammankallande, Eva Wigren (S) och Ann-Louise Danielsson (KD). Beredningen
beslutade att arbetsgruppen ska presentera ett diskussionsunderlag till kommunfullmäktige
våren 2014 och att fram till dess återkommande rapportera till demokratiberedningen. Vid
demokratiberedningens sammanträde 2013-02-11 ersattes Ann-Louise Danielsson (KD) av
Patrik Wilhelmsson (KD).
En lägesrapport lämnades av arbetsgruppen vid demokratiberedningens sammanträde
2013-06-03. 2013-11-14 anmäldes att en ny ledamot i arbetsgruppen behöver utses efter
Eva Wigren (S).
Demokratiberedningen föreslog 2014-10-06, § 38, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det
fortsatta arbetet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 133 2011-08-29 ska genomföras. 2)
Demokratiberedningens uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut § 133 2011-08-29 är
avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Arbetsutskottet föreslog 2015-10-26, § 90, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens lägesrapport noteras. 2) Utredningen föranleder f n
inga ytterligare åtgärder. 3) Under förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med
kommunsammanslagningar i landet, bör arbetet med utredningen återupptas.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Demokratiberedningens lägesrapport noteras. 2) Utredningen föranleder f n inga ytterligare
åtgärder. 3) Under förutsättning att staten inför incitament för vidare arbete med
kommunsammanslagningar i landet, bör arbetet med utredningen återupptas.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till punkterna 1) och 2) samt
avslag på punkt 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 1) och 2), och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, punkt 3), och Fredrik Jönssons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16

Sida
21/38

Dnr: 713-2015

§ 200 Översyn gällande "Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg
i Svalövs kommun"
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas att gälla från den 1
januari 2016.

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönssons (S) och Anneli Perssons (S)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas att gälla från den 1 januari 2016.
Linda Lindberg (SD): Bifall till Torbjörn Ekelunds m fl förslag, förutom vad gäller sid 9),
Inkomstuppgifter, punkt 4).
Fredrik Jönsson (C): Avslag på Linda Lindbergs (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16

kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linda Lindbergs yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MEWT, JBN, AAN, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr: 428-2013, 409-2014

§ 201 Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan, del
av Godsstråket genom Skåne – Söderåsbanan – Teckomatorps station
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har översänt två alternativa förslag av broläge över spåren vid Teckomatorps
tågstation. Trafikverkets beräknade budget för alternativ 4 är 92 miljoner kronor och alternativ 2a
(basalternativet) 72 miljoner kronor. Trafikverket står för kostnader enligt basalternativet. Skulle
kommunen välja det dyrare alternativet, med placering närmare busstorget, förväntas Svalövs
kommun stå för en mellanskillnad på ca 20 miljoner kronor. För detta saknas budgeterade
investeringsmedel i kommunens strategiska budget.
I basalternativet, det billigare alternativet, tillkommer kommunala kostnader för angöring, nya
parkeringsplatser, belysning m.m.. Kommunens kostnader för det billigare alternativet bedöms
bli ca 3 miljoner kronor. Det är tveksamt om ytterligare parkeringsplatser behövs eftersom
många kommer att stiga på tåget i Kågeröd och Svalöv.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-10-27, § 116, följande beslut: 1) Förvaltningen uppdras
att fortsatt förhandla med Trafikverket avs fördelning av kostnader för en stationslösning med
hög kvalitet i Teckomatorp. 2) Förvaltningen uppdras att skyndsamt ta fram en
konsekvensanalys av förslagen med tanke på nytta/kostnader utifrån ett brukarperspektiv.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Skiss, daterad 2015-11-04
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-10-27, § 116

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: -

§ 202 Ansökan om permutation avs Sociala Samfonden
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen tillkom 1984 genom en permutation där ett antal fonder med sociala ändamål och
skoländamål sammanlades till en social samfond. Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 %
av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning användas för att främja barnoch ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade avseende sådana ändamål och behov som
stat och kommun inte tillgodoser med utdebiterade medel.
För Sociala samfonden finns bestämmelser/föreskrifter som begränsar möjligheten till utdelning.
Förvaltningen önskar därför ansöka hos kammarkollegiet om att få ändra dessa bestämmelser
Avkastningsbestämmelserna (att endast avkastningen får delas ut) ska upphävas p g a att
avkastningen blir så liten att den inte på ett meningsfullt sätt uppfyller ändamålet. Permutationen
avser att upphäva kapitaliseringsföreskriften så att hela kapitalet är utdelningsbart.
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser fattade 2015-02-09, § 8, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för följande stiftelser:
George och Elsa Pehrssons stiftelse (844000-6479), Sociala Samfonden (844000-6289),
Stiftelsen August Christerssons stipendiefond (844000-6321) och Stiftelsen Olof Nilsson och
syster Hildas fond (844000-6339). 2) Permutationen avser att upphäva kapitaliseringsföreskriften
så att hela kapitalet är utdelningsbart. 3) Avkastningsbestämmelserna (att endast avkastningen
får delas ut) ska upphävas för att avkastningen blir så liten att den inte på ett meningsfullt sätt
uppfyller ändamålet. 4) Förvaltningen medges rätt att justera ansökan under handläggningens
gång.
Styrelsen fattade också vid samma sammanträde, § 4, bl a följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för att lätta upp
kriterierna och därmed kunna dela ut till fler sökanden.
Kammarkollegiet har dock meddelat att besluten avs Sociala samfonden, ska vara fattade av
kommunstyrelsen och inte av Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser.
Ärendet tas därför upp för beslut i kommunstyrelsen, som föreslås fatta följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Sociala Samfonden
(844000-6289) för att lätta upp kriterierna och därmed kunna dela ut till fler sökanden. 2)
Permutationen avser att upphäva kapitaliseringsföreskriften så att hela kapitalet är
utdelningsbart. 3) Avkastningsbestämmelserna (att endast avkastningen får delas ut) ska

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16

Sida
25/38

upphävas p g a att avkastningen blir så liten att den inte på ett meningsfullt sätt uppfyller
ändamålet. 4) Förvaltningen medges rätt att justera ansökan under handläggningens gång. 5)
Ekonom Annika Andersson utses, i enlighet med skrivelse från Kammarkollegiet, att vara
Svalövs kommuns kontaktperson gentemot Kammarkollegiet i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde i december.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 500-2014

§ 203 Motion, Utvärdering av Söderåsens Miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

Reservation
Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Lennart Petterssons yrkande.

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16

Sida
27/38

Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av kommunstyrelsens
yttrande anses motionen besvarad.
Lennart Pettersson (C); Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna och Lennart Petterssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 1058-2014

§ 204 Motion, Inför en Bygdepeng
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

Protokollsanteckning
Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C): Vi instämmer i motionens
syfte men ser ingen möjlighet att avsätta en preciserad årlig summa pengar i kommunens
budget i ett svar på en motion.

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): Föreliggande förslag till yttrande antas.
Birgitta Jönssons (S) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: 166-2015

§ 205 Motion, Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linda Lindbergs yrkande.

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): Föreliggande förslag till yttrande antas.
Birgitta Jönssons (S) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av kommunstyrelsens yttrande avslås motionen.
Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Linda Lindbergs yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: 203-2015

§ 206 Motion, Införande av trygghetsstopp för lokaltrafiken
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses
motionen besvarad.

Reservation
Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Agneta Lenander (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Petterssons m fl yrkande.

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.

Beslutsunderlag
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 FI, inkommen 2015-02-09

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen besvarad.
Lennart Petterssons (C) och Agneta Lenanders (V) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall
till motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins och Lennart Petterssons m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16
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Dnr: 454-2015

§ 207 Motion, Uppmärksammande av Internationella dagen mot
homo- och transfobi 17:e maj
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

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.

Beslutsunderlag
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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C) och Teddy Nilsson (SD): Föreliggande förslag till
yttrande antas.
Birgitta Jönssons (S), Lennart Petterssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande anses motionen besvarad.
Agneta Lenander (V): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Agneta Lenanders yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16
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Dnr: 825-2015

§ 208 Motion, Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses
motionen besvarad.

Reservationer
Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Lennart Petterssons yrkande.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-10-27, § 120
Ordförandes yttrande, daterat 2015-10-20
Remittering av motion, daterad 2015-07-27
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 120
Fredrik Jönssons (C) m.fl. motion, inkommen 2015-06-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund
av samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2015-10-20, anses motionen besvarad.
Lennart Pettersson (C) och Eva Olofsson (C): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Lennart Petterssons m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-16
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Dnr: 110-2015

§ 209 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den
gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12,
daterad 2015-08-06. Redovisningen omfattar beslut fattade 2015-09-02 – 2015-09-30.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

