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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 22.30

Beslutande

Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Anders Nilsson (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordförande
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Bengt Jönsson (S)
Olof Röstin (M)
Lisa Svensson (MP), tjg ers för Lars Olsson (MP)
Fredrik Jönsson (C), andre vice ordförande
Gunnar Bengtsson (S), förste vice ordförande
- (SD)
Torsten Vigre (M)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Ida Andersson (C)
Hjördis Nilsson (FP), §§ 76 - 85
Sara Billquist-Selberg (FP), tjg ers för Hjördis Nilsson (FP), §§ 86 - 91
Bedrija Halilovic (S)
Ann Pettersson (M)
- (-)
Leif Johansson (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Björn Nordström (C)
- (V)
Margareta Stenström (M), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
- (-)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)

Ej tjänstgörande Joaquina Sanchez-Campos (S)
Afrim Goxhuli (S)
ersättare

Annie Karlsson (S)
Johan Wigrup (C)
Sara Billquist-Selberg (FP), §§ 76 - 85
Marcus Zadenius (FP)
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Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 76 – 82
Revisionens ordförande Arne Nordqvist, §§ 76 - 84
Nämndsekreterare Camilla Knobblock
Nämndsekreterare Karolina Larsson
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Utses att justera Mikael Nilsson (M) och Lennart Pettersson (C)
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Sekreterare
Camilla Knobblock

Ordförande
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Dnr: 18-2014

§ 77 Ceremoni – välkomnande av nya svenska medborgare
___________________________________________________________________
Ajournering kl. 18.35 för ceremoni – välkomnande av nya svenska medborgare.

___________________________________________________________________
2013 års nya svenska medborgare välkomnades med en enkel ceremoni och en gåva i form av
en svensk bordsflagga.

___________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 18.45.

___________________________________________________________________
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Dnr: 1163-2013

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

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jan Bengtsson, Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och
Torbjörn Ekelund (FP) informerar om majoritetens förslag till budget 2015, plan 2016-2017.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1163-2013

§ 79 Frågestund om budget 2015, plan 2016-2017
_____________________________________________________________________________
Ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.12.
_____________________________________________________________________________
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om kommunens budget 2015, plan 2016-2017.
Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara
30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska
också tas in i ortstidningarna samt på webben.
Det ställdes inte några frågor vid frågestunden.
___________________________________________________________________________
Sammanträdet återupptogs kl. 19.13.
_____________________________________________________________________________
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Dnr: -

§ 80 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar och råd:
Protokoll från välfärdsberedningen 2014-05-12.
b) Länsstyrelsens förordnande 2014-05-23 om borgerlig vigselförrättare: Länsstyrelsen förordnar
Kjerstin Sörngård Thulin enligt 4 kap 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken att vara
vigselförrättare. Tjänstgöringsområdet omfattar i första hand Svalövs kommun. Förordnandet ger
emellertid behörighet att förrätta vigsel på annan ort inom riket. Förordnandet gäller tills vidare,
dock längst till utgången av år 2014 (dnr 690-2014).

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

§ 81 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser förelåg inte vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK)
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Dnr: 597-2014

§ 82 Uppföljning per 2014-04-30 samt Kompletteringsbudget I 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslaget för kommunledning höjs med 300 tkr avseende återställning kapitalkostnader
inom personalenheten
2. Anslaget för grundskola höjs med 300 tkr avseende ökat behov av
modersmålsundervisning och modersmålsstöd, med 200 tkr avseende projektledare
samordning verksamhetssystem utbildning samt med 1 500 tkr avseende ökat antal elever.
3. Anslaget för förskolan höjs med 300 tkr beroende på fler barn
4. Anslag för grundskola höjs med 181 tkr samt för fritid med 55 tkr avseende höjda
kapitalkostnader för nya investeringar
5. Anslag för LSS höjs med 3 500 tkr
6. Anslag för Individ och familjeomsorg höjs med 470 tkr avseende socialsekreterare
förhandsbedömning
7. Anslag för vård och omsorg höjs med 80 tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya
investeringar
8. Anslag för plan och bygg höjs med 200 tkr avseende extraresurs översiktsplanearbetet,
samt med 250 tkr avseende lagstadgade uppdrag för myndighetsutövning
9. Anslaget för teknik/städ höjs med 125 tkr avseende kvalitetssäkringssystem
10. Anslaget för gata höjs med 10 tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya investeringar
11. Anslaget för gata/park höjs med 100 tkr avseende felanmälan
12. Anslaget för räddningstjänst höjs med 100 tkr avseende arbetsmiljö på brandstationen i
Svalöv
13. Anslaget för strategisk reserv disponeras så att medel finns med 1 500 tkr avseende fler
antal elever i grundskolan, med 300 tkr avseende fler antal barn i förskolan samt med 100 tkr
avseende energieffektivisering inom fritid.
14. 2 800 tkr anslås i investeringsbudget för omklädningsbyggnad Billeberga IP
15. 1 000 tkr anslås i investeringsbudget för IT grundskolan
16. 500 tkr anslås i investeringsbudget för IT gymnasiet
17. 190 tkr anslås i investeringsbudget för byte av tunna klienter inom vård och omsorg
18. 114 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Solgården
19. 37 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Ängslyckan
20. 700 tkr anslås i investeringsbudget för gator och vägar till ny idrottshall
21. 2 300 tkr anslås i investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1-VA
22. 3 000 tkr anslås i investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp avveckling reningsverk
23. 7 000 tkr anslås i investeringsbudget för landsbygdsinvesteringar Norrvidinge (VA)
24. 80 tkr anslås i investeringbudget för larm och lås inom räddningstjänsten
25. Budget för ”Planer” (vht 2060), ”Mätning/beräkning/kartframställning” (vht 2070), ”Klimatoch energirådgivning” (vht 2250) samt ”Vindkraftpark Lönnstorp 2:1” (projekt 7802), totalt
1 467 tkr, förs över från bygg-, trafik- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen/
samhällsbyggnadsutskottet,med hänvisning till sedan tidigare beslutade ansvarsområden.
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26. Uppföljning per 2014-04-30 noteras.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C),
Björn Nordström (C), Eva Olofsson (C), Patrik Wilhelmsson (KD), Ingrid Ekström (SD),
Anders Nilsson (SD), Rolf Jonsson (MP) och Lisa Svensson (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2014-04-30 med förslag till kompletteringsbudget I.
Vidare finns förslag om ombudgetering avs anslag för detaljplanering.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 97, att 1. Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2. Reviderat förslag till mål och visare för 2014
antas enl bilaga 1).
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Anslaget för kommunledning höjs med 300 tkr avseende återställning kapitalkostnader inom
personalenheten. 2. Anslaget för grundskola höjs med 300 tkr avseende ökat behov av
modersmålsundervisning och modersmålsstöd, med 200 tkr avseende projektledare samordning
verksamhetssystem utbildning samt med 1 500 tkr avseende ökat antal elever. 3. Anslaget för
förskolan höjs med 300 tkr beroende på fler barn. 4. Anslag för grundskola höjs med 181 tkr
samt för fritid med 55 tkr avseende höjda kapitalkostnader för nya investeringar. 5. Anslag för
LSS höjs med 3 500 tkr. 6. Anslag för Individ och familjeomsorg höjs med 470 tkr avseende
socialsekreterare förhandsbedömning. 7. Anslag för vård och omsorg höjs med 80 tkr avseende
höjda kapitalkostnader för nya investeringar. 8. Anslag för plan och bygg höjs med 200 tkr
avseende extraresurs översiktsplanearbetet, samt med 250.000 kr avseende lagstadgade
uppdrag för myndighetsutövning. 9. Anslaget för teknik/städ höjs med 125 tkr avseende
kvalitetssäkringssystem. 10. Anslaget för gata höjs med 10 tkr avseende höjda kapitalkostnader
för nya investeringar. 11. Anslaget för gata/park höjs med 100 tkr avseende felanmälan.
12. Anslaget för räddningstjänst höjs med 100 tkr avseende arbetsmiljö på brandstationen i
Svalöv. 13. Anslaget för strategisk reserv disponeras så att medel finns med 1 500 tkr avseende
fler antal elever i grundskolan, med 300 tkr avseende fler antal barn i förskolan samt med 100 tkr
avseende energieffektivisering inom fritid. 14. 2 800 tkr anslås i investeringsbudget för
omklädningsbyggnad Billeberga IP. 15. 1 000 tkr anslås i investeringsbudget för IT grundskolan.
16. 500 tkr anslås i investeringsbudget för IT gymnasiet. 17. 190 tkr anslås i investeringsbudget
för byte av tunna klienter inom vård och omsorg. 18. 114 tkr anslås i investeringsbudget för
trygghetslarm Solgården. 19. 37 tkr anslås i investeringsbudget för trygghetslarm Ängslyckan.
20. 700 tkr anslås i investeringsbudget för gator och vägar till ny idrottshall. 21. 2 300 tkr anslås i
investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp utbyggnad etapp 1-VA. 22. 3 000 tkr anslås i
investeringsbudget för Tågarp/Gluggstorp avveckling reningsverk. 23. 7 000 tkr anslås i
investeringsbudget för landsbygdsinvesteringar Norrvidinge (VA). 24. 80 tkr anslås i
investeringbudget för larm och lås inom räddningstjänsten. 25. Budget för ”Planer” (vht 2060),
”Mätning/beräkning/kartframställning” (vht 2070), ”Klimat- och energirådgivning” (vht 2250) samt
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”Vindkraftpark Lönnstorp 2:1” (projekt 7802), totalt 1 467 tkr, förs över från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden till kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsutskottet,med hänvisning till sedan
tidigare beslutade ansvarsområden. 26. Uppföljning per 2014-04-30 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 97
Uppföljning per 2014-04-30 samt förslag till kompletteringsbudget I
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och ekonomichef Jan Bengtsson,
daterad 2014-04-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Bifall till samtliga
26 punkter i kommunstyrelsens förslag till beslut.
I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MSDG)
NSVA (Mats Ljung)
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Dnr: 1163-2013

§ 83 Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs.
3. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till oförändrat
20,49 kr per skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
5. Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med
115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av kommunens
grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat.
6. För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett
mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets
planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C),
Björn Nordström (C), Eva Olofsson (C) och Patrik Wilhelmsson (KD) deltar inte i beslutspunkt 5.

Reservationer
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ida Andersson (C),
Björn Nordström (C), Eva Olofsson (C) och Patrik Wilhelmsson (KD) reserverar sig mot
beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för egna förslag till beslut.
Rolf Jonsson (MP) och Lisa Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger majoritetens förslag till Budget 2015, Plan 2016-2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 99, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 2. Resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 3. Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma. 5. Anslaget för park
och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning
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av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av kommunens grönytor och parkanläggningar,
lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. 6. För de egna utarbetade ”lokala”
miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett mål; att arbeta för tysta områden.
Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål
kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål.

Beslutsunderlag
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017
(reviderad), inkommen 2014-06-16
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017,
inkommen 2014-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 99
Strategisk budget 2015, plan 2016-2017 inkl. bilagor, daterad 2014-06-02
Protokoll central samverkan 2014-05-27 angående förslag till strategisk budget 2015 och plan
2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M):
1. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 2. Resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 3. Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma. 5. Anslaget för park
och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning
av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av kommunens grönytor och parkanläggningar,
lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. 6. För de egna utarbetade ”lokala”
miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett mål; att arbeta för tysta områden.
Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål
kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål.
Christer Laurell (C), Patrik Wilhelmsson (KD), Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C):
Förstahandsyrkanden: 1. Inriktning, mål och tillhörande visare fastställs enligt kommunstyrelsens
förslag till budgetdokument med följande ändringar: Sid 3 Strategisk inriktning ”Öka det
mellankommunala samarbetet” stryks. Sid 3 Prioriterade inriktningar ”Fortsätta processen att
studera och analysera olika möjliga vägar för den framtida utvecklingen av kommunen,
avseende kommungränser och mellankommunala samarbeten.” stryks. 2. Resultat, balans- och
finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs enligt förslag från Centerpartiet och
Kristdemokraterna. 3. Bifall till kommunstyrelsens förslag. 4. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
5. Avslag om punkt 2 vinner gehör, annars avstår C och KD från att delta i beslutet. 6. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Andrahandsyrkanden;
Ändringsyrkanden jämfört med majoritetens förslag (tkr):
2015

2016

2017

Fältsekreterare

500

500

500

Utökning pedagogernas lön

1200

1400

1600

Idéburna sektorn

250

250

250

Teckomatorpsgården

-493

-493

-493

Strategisk reserv

-1467

-1657

-1857

Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S): Avslag på Christer Laurells (C)
m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden bestämmer att ta upp förslagen till beslut punkt för punkt.
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 1 och ställer den mot första
punkten i Christer Laurells (C) m fl förstahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden tar sedan upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 2 och ställer den
mot andra punkten i Christer Laurells (C) m fl förstahandsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Birgitta Jönssons m fl förslag.
Nej-röst för Christer Laurells m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande och 9 nej-röster för bifall till
Christer Laurells m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Birgitta Jönssons m fl
yrkande. Två ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden tar sedan upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden tar så upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 4 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden tar därefter upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 5 och finner att
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kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden tar därefter upp Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut punkt 6 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden tar slutligen upp Christer Laurells (C) m fl andrahandsyrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

__________________________
Ajournering kl. 20.40 – kl. 21.01.
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Dnr: 590-2014

§ 84 Granskning av följsamhet gentemot kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2013/2014 genomfört en
granskning av verksamheternas följsamhet gentemot kommunfullmäktiges beslut. Resultatet av
granskningen framgår av revisionsrapport daterad i april 2014.
Revisionen anser att kommunstyrelsen i stort har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges
beslut verkställs. Revisionen anser dock att datum för återrapportering bör vara specificerat vid
utdelning av uppdrag, d.v.s. i fullmäktiges beslut. Revisionen anser vidare att kommunstyrelsen
bör införa en rutin som innebär att alla oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas två gånger per
år.
Kommunstyrelsens ordförande har yttrat sig över granskningen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-19, § 43, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Vidare föreslog arbetsutskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 100, att Föreliggande förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av revisionens ordförande Arne Nordqvist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 100
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 43
Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2014-05-07
Revisionsrapport - Granskning av följsamhet av fullmäktiges beslut åren 2011 - 2013
Skrivelse från Svalövs kommuns revisorer, inkommen 2014-04-24
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Revisionens granskningsrapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons m fl yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Revisorerna i Svalövs kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 79-2013, 722-2013

§ 85 Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till demokratiberedningen med motiveringen ”Ändringar av den
politiska organisationen under löpande mandatperioden bör undvikas och därför bör en
bredare majoritet eftersträvas i beslutet.”

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (FP), Hjördis Nilsson (FP) och Pernilla Ekelund (FP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har uppdraget att inför en ny mandatperiod göra en översyn av den
politiska organisationen, reglementen samt de förtroendevaldas arvoderingar.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 28, att ge demokratiberedningen uppdrag
att se över reglementena för Rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa mandatperiod. Demokratiberedningen
bedömde att detta uppdrag svårligen kan genomföras separat då rådens reglementen i hög grad
är kopplade till var i organisationen dessa ska organiseras.
Demokratiberedningen har under senare delen av nuvarande mandatperiod återkommande
diskuterat olika alternativ till framtida organisation. Demokratiberedningen beslutade den
13 december 2013 att skicka ut ett förslag till samtliga partier för yttrande.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 25, följande beslut: 1) Ordförandens förslag till
reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget. 2) Ordförandens förslag till arvoderingar av förtroendevalda 20152018 daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget. 3) Ordförandens förslag till
yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för
funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget., samt 4) Ordförandens förslag till
reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden
2015-2018, daterad 2014-05-05 antas. 2) Demokratiberedningens förslag till reglemente för
rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3) Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4). Kommunstyrelsen uppdras att
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göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6) Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras, samt 7)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 101, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-05-05 antas. 2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att göra
en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 101
Demokratiberedningens protokoll 2014-05-05, § 25
Remissvar från (S)
Remissvar från (M)
Remissvar från (C)
Remissvar från (KD)
Remissvar från (MP)
Remissvar från (SD)
Remissvar från (FP)
Remiss Översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer, resp. rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete samt förslag till politisk organisation fr.o.m. nästa
mandatperiod
Uppdrag till demokratiberedningen att se över reglementena för Rådet för funktionshindrad och
pensionärer respektive Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa
mandatperiod (KF 2013-02-25, § 28)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Olof Röstin (M): 1. Demokratiberedningens
förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018, daterad 2014-05-05 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den
31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens
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reglemente med avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen
uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras. 7. Kommunstyrelsen uppdras att
revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med
fattade beslut.
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Ida Andersson (C), Patrik Wilhelmsson (KD) och
Fredrik Jönsson (C): I första hand: Återremiss till demokratiberedningen med motiveringen
”Ändringar av den politiska organisationen under löpande mandatperioden bör undvikas och
därför bör en bredare majoritet eftersträvas i beslutet.” I andra hand: Bifall till centerns remissvar
ang politisk organisation 2015 - 2018.
Charlotte Wachtmeister (M) och Olof Röstin (M): avslag på Christer Laurells (C) m fl yrkande.
Ingrid Ekström (SD): 1. I Vård- och omsorgsutskottet, Utbildningsutskottet och i
Samhällsbyggnadsutskottet tillskapas en insynsplats per utskott. Insynsplatserna fördelas mellan
de partier som ej erhåller egna mandat i utskotten. 2. Under kommunstyrelsen tillskapas Rådet
för Ungdomar och Pensionärer. 3. Ersättare i kommunstyrelse och utskott har alltid närvarorätt,
endast tjänstgörande ledamot erhåller arvode.
Rolf Jonsson (MP): Återremiss med motiveringen ”Nämnder i st. för utskott alla partier
representerade i alla nämnder”.
I ärendet yttrade sig vidare Karl-Erik Kruse (S).

Beslutsgång
Sammanträdet ajourneras kl. 22.00 – 22.04.
Ordföranden tar först upp Christer Laurells (C) m fl återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Christer Laurells m fl förslag om återremiss.
Nej-röst för bifall till Christer Laurells m fl förslag om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för avslag på och 11 röster för bifall till Christer Laurells (C) m fl
återremissyrkande har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss. Tre ledamöter avstår från att rösta. Se
omröstningsbilaga 2.
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Beslutsgång
Ordföranden tar sedan upp Rolf Jonssons (MP) återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 623-2009

§ 86 Arvodering 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arvode för revisionens ordförande/förste vice ordförande höjs till 6 procent respektive
2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode fr o m 2015.
2. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår i övrigt oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen beslutade 2013-01-14, § 3, att Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda kvarstår oförändrade.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2014-02-03 tog ordföranden upp frågan om det finns
skäl att se över arvodesbestämmelserna med anledning av förändringen i kommunallagen om
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter och om det finns skäl att se över arvodet för
kommunstyrelsens ordförande. Vid sammanträdet diskuterades arvodet till kommunstyrelsens
ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande/tillika oppositionsråd, arvodet till
revisionens ordförande samt ersättning för borgerliga vigslar.
Demokratiberedningen beslutade 2014-02-03, § 4, att kommunförvaltningen uppdras att till
maj 2014 ta fram jämförande uppgifter från närområdet avseende arvoden för
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande/tillika
oppositionsråd. Partierna får i uppdrag att diskutera arvodena och återkomma med förslag till
demokratiberedningen i maj 2014.
Demokratiberedningen beslutade 2014-03-03, § 11, att Arvode för revisionens ordförande/förste
vice ordförande höjs till 6 procent respektive 2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes
arvode fr o m 2015.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2014-04-07 diskuterades om det behövs någon
annan typ av förändring avseende arvoderingsreglerna för förtroendevalda i förhållande till
demokratiberedningens tidigare diskussioner och beslut i ärendet. Beredningen beslutade
2014-04-07, § 19, att Partierna får i uppdrag att diskutera arvodena och eventuellt införande av
politikerpraktikant.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 23, följande beslut: Bestämmelser om ersättning
till förtroendevalda kvarstår oförändrade.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 102, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Arvode för revisionens ordförande/förste vice ordförande höjs till 6 procent respektive
2,4 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode fr o m 2015. 2. Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda kvarstår i övrigt oförändrade.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 102
Demokratiberedningens protokoll 2014-04-07, § 19
Demokratiberedningens protokoll 2014-03-03, § 11
Demokratiberedningens protokoll 2014-02-03, § 4
Ersättningar till förtroendevalda 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Charlotte Wachtmeister (M): 1. Arvode för
revisionens ordförande/förste vice ordförande höjs till 6 procent respektive 2,4 procent av
kommunstyrelsens ordförandes arvode fr o m 2015. 2. Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda kvarstår i övrigt oförändrade.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons m fl yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, BRG, KALN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-06-16

Sida
25/32

Dnr: 296-2013

§ 87 Motion, Läsplattor till politiker i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.

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

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har 2013-03-09 lämnat in en motion i vilken
föreslås att förutsättningarna och konsekvenserna av inköp av läsplattor till politiker i Svalövs
kommun utreds.
Kommunstyrelsens ordförande har yttrat sig över motionen. Ordförande skriver bl.a. i sitt
yttrande att idag torde de allra flesta förtroendevalda ha försett sig med antingen bärbara datorer
och/eller läsplattor, beroende på vad man tycker är mest effektivt att arbeta med. Det kan därför
vara ett alternativ, att i stället för att köpa in ännu en dator/platta till den förtroendevalde, betala
ut någon form av utrustningsbidrag. En sådan lösning skulle vara mer miljövänlig och
kostnadseffektiv ur ett större perspektiv. Detta skulle den förtroendevalde kunna använda för
delfinansiering av sin utrustning, eller om man så önskar skrivare och toner om man fortfarande
föredrar att arbeta med pappershandlingar.
Om en satsning på antingen av kommunen inköpta läsplattor, eller en lösning med ett
utrustningsbidrag till enskild alternativt utökat partistöd, ska genomföras, får detta också arbetas
in i budgeten.
Arbetsutskottet föreslog 2014-05-19, § 44, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande godkänns. Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 105, att Föreliggande förslag till yttrande godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Mot bakgrund av inkommet
yttrande anses motionen besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 105
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-19, § 44
Yttrande över motion, daterat 2014-05-07
Remittering av motion, daterad 2013-04-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 47
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), daterad 2013-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Mot bakgrund av inkommet yttrande anses
motionen besvarad.
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): Bifall till motionen.
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Fredrik Jönssons (C) m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Birgitta Jönssons m fl och Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
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Dnr: 1030-2013

§ 88 Motion, Hälsans stig
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat en motion där de föreslår;
Att kommunen upprättar såväl en fysisk plan som en tidplan för skyltning av dessa hälsostigar i
de olika byarna. Att folkhälsorådet involveras i planeringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 137, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet.
Ordföranden har skrivit ett yttrande daterat 2014-05-14. Av yttrandet framgår att det är möjligt att
göra som motionärerna föreslår men att det förutsätter att Hälsans stig finns med som en post i
budgetdokumentet. Motionen ska därmed anses besvarad.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-05-21, § 81, följande beslut: Ordförandens yttrande
antas som utskottets eget. Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 106, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 106
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-21, § 81
Ordförandeyttrande, daterat 2014-05-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-18, § 137
Agnetha Perssons (C) och Christer Laurells (C) motion, inkommen 2013-10-14.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 61-2014

§ 89 Motion, Angående textilåtervinning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) har skrivit en motion där de yrkar att
förutsättningarna för återvinning av textiler ska utredas i Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet.
Ordförande har skrivit ett yttrande daterat 2014-05-14. Av yttrandet framgår att det som
efterfrågas i motionen är ett arbete som redan utförs av kommunens renhållningsbolag LSR.
Motionen ska därför avslås.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-05-21, § 80, följande beslut: Ordförandens yttrande
antas som utskottets eget. Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 107, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 107
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 80
Ordförandeyttrande, daterat 2014-05-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-27, § 12
Fredrik Jönssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2014-01-13.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 166-2014

§ 90 Motion, Nya upphandlingsregler för livsmedel m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ida Torkar Andersson (C) och Eva Olofsson (C) har skrivit en motion där de föreslår att Svalövs
kommun tar fram nya regler för upphandling, grundat på den nya lagstiftningen och där kvalitet,
arbetsvillkor och miljö är vägledande.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24, § 20, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2014-05-14. Av yttrandet
framgår bl.a. att det är av stor vikt att kommunen samordnar sina upphandlingskriterier med
upphandlingsenheten i Lund och att kommunen bör avvakta med att ändra sina regler för
upphandling tills EU:s regelverk implementerats i svensk lag. Motionen bör därför avslås.
Samhällsutskottet fattade 2014-05-21, § 79, följande beslut: Ordförandens yttrande antas som
utskottets eget. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 108, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 108
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 79
Ordförandeyttrande daterat 2014-05-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, § 20
Ida Torkar Anderssons (C) och Eva Olofssons (C) motion, inkommen 2014-02-10.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-06-16

Sida
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Dnr: 168-2014

§ 91 Motion, Framtida användning av nuvarande idrottshallen i
Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) föreslår i motion daterad 2014-02-05, att
kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att i egen eller annans ägo använda
den nuvarande idrottshallen i stället för Båghallen under ytterligare några år.
Kommunen är hyresgäster i de båda byggnader som motionärerna avser i sin motion. Ägare till
fastigheterna är SVALO AB.
Utbildningsutskottets ordförande skriver i sitt svar på motionen att information som inhämtats
från SVALO AB visar att en livstidsförlängning av den gamla idrottshallen skulle vara både
kostsam avseende upprustning av den nuvarande byggnaden och avsevärt fördröja uppförande
av den nya idrottshallen. Att till fullo utreda möjligheterna att fortsättningsvis använda den
nuvarande idrottshallen skulle medföra så tidsödande och därför kostsamma åtgärder för
kommunen att det i värsta fall, skulle medföra risk att fördröja uppförande och idrifttagande av
den nya idrottshallen. Förutsättningarna för ett bevarande med kommunens deltagande är så
små att vidare utredning bedöms fruktlös.
Utbildningsutskottet fattade 2014-05-21, § 35, följande beslut: Ordförandes svar antas som
utbildningsutskottets eget. Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 109, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till svar från utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 109
Utbildningsutskottets protokoll 2014-05-05, § 35
Svar från utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterat 2014-04-25
Skrivelse från VD i AB SvalövsLokaler, daterad 2014-04-04
Remittering av motion, daterad 2014-03-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, § 22
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), inkommen 2014-02-10
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-06-16

Sida
31/32

Omröstningsbilaga 1, Budget 2015, plan 2016 - 2017, punkt 2
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
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Bengt Jönsson
Olof Röstin
L Svensson, tjg ers för Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Torsten Vigre
A Hallberg, tjg ers för Ann Böndergaard
Ida Andersson
Hjördis Nilsson
Bedrija Halilovic
Ann Pettersson
Leif Johansson, tjg ers för Ulla Wallin
Björn Nordström
M Stenström, tjg ers för Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson
P Wilhelmsson, tjg ers för Aase Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
SUMMA

Justerare

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
C
S
SD
M
S
C
FP
S
M
S
C
V
M
S
MP
KD
C
S
M
FP

Ja
1
1

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

9

Utdragsbestyrkande

2

Jävig

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-06-16

Sida
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Omröstningsbilaga 2, Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
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
Karl-Erik Kruse
Charlotte Wachtmeister
Christer Laurell
Anders Nilsson
Birgitta Jönsson
Leif Hägg, ordf
Claes Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Bengt Jönsson
Olof Röstin
L Svensson, tjg ers för Lars Olsson
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Torsten Vigre
A Hallberg, tjg ers för Ann Böndergaard
Ida Andersson
Hjördis Nilsson
Bedrija Halilovic
Ann Pettersson
Leif Johansson, tjg ers för Ulla Wallin
Björn Nordström
M Stenström, tjg ers för Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson
P Wilhelmsson, tjg ers för Aase Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Mikael Nilsson
Pernilla Ekelund
SUMMA

Justerare

S
M
C
SD
S
M
S
C
FP
SD
S
M
MP
C
S
SD
M
S
C
FP
S
M
S
C
V
M
S
MP
KD
C
S
M
FP

Ja
1
1

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

11

Utdragsbestyrkande

1
3

Jävig

