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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Karl-Erik Kruse (S)
Patrik Wijk (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C)
Charlotte Wachtmeister (M)
Birgitta Jönsson (S)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Christer Laurell (C), §§ 61-74
Eva Olofsson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), §§ 75-76
Anette Hallberg (S), tjg ers för Rasmus Nilsson (S)
Leif Hägg (M)
Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för Richard Wiman (SD)
Joaquina Sanchez-Campos (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Karin Wigrup (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (M), 1:e vice ordförande
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ann Böndergaard (S)
Lena Åkesson (C), tjg ers för Agnetha Persson (C)
Jenny A Wenhammar (MP)
Leif Johansson (S)
Torsten Vigre (M), §§ 61-67
Ann Andersson (M), tjg ers för Torsten Vigre, §§ 68-76
Kristina Backe (C), 2:e vice ordförande
Aase Jönsson (KD)
Christin Hagberg (S)
Ingrid Ekström (SD)
Margareta Stenström (M)
Claes Hallberg (S)
Rolf Svensson (C)
Anne-Maj Olsson (V)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Jenny Björk (SD)
Thomas Löfgren (M)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Stefan Andersson (S)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Bo Håkansson (S)
Lars Nilsson (S)
Eva Olofsson (C), §§ 61-74
Ann Andersson(M), §§ 61-67
Karl-Erik Karlsson (KD)
Sten Johansson (KD)
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§ 61

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Kommunförvaltningen
Administration.
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§ 62

Allmänhetens frågestund
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
varje sammanträde med fullmäktige.
Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna
frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift
härom skall också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är
upptagna på dagordningen.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
Några frågor ställdes dock inte.

Sammanträdet återupptas kl 18.40
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§ 63

Dnr 190-2009

Interpellation, EU-frågor, EU-projekt och åtgärder för att höja
valdeltagandet i EU-parlamentsvalet
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen gäller kommunens arbete med EU-frågor, engagemang i EUprojekt samt åtgärder för att höja valdeltagandet inför valet till EU-parlamentet.
Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, 2009-05-25
Christer Laurells (C) interpellation, daterad 2009-05-13.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C) och Kristina Backe
(C).
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§ 64

Dnr 191-2009

Interpellation, Skötseln av Kågerödslund
Sammanfattning
Jenny Wenhammar (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen gäller skötseln av Kågerödslund.
Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), 2009-05-25
Jenny Wenhammars (MP) interpellation, daterad 2009-05-13.
I ärendet yttrade sig Karl-Erik Kruse (S), Jenny Wenhammar (MP), Stefan
Andersson (S) och Hjördis Nilsson (FP).
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§ 65

Dnr 106-2009

Avsägelser
Sammanfattning
Richard Wiman (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag inom kommunen. Wiman har
idag uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, insynsplats i miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden, insynsplats i BT Kemi Efterbehandling och ledamot i
teknik- och servicenämnden.
Fredrik Jönsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Birgitta Jönsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Richard Wiman (SD), daterad 2009-05-12.
Avsägelse från Fredrik Jönsson (M), daterad 2009-05-11.
Avsägelse från Birgitta Jönsson (S), daterad 2009-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut
• Avsägelserna godkänns.
• Kommunförvaltningen Administration uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
begära röstsammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Richard Wiman (SD).
Expediering:
Rickard Wiman (SD)
Fredrik Jönsson (M)
Birgitta Jönsson (S)
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
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§ 66

Dnr 106-2009, 458-2007

Val
Richard Wiman (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige,
insynsplats i miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, insynsplats i BT Kemi
Efterbehandling och ledamot i teknik- och servicenämnden.
Fredrik Jönsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Birgitta Jönsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.
Till direktionen för det nybildade Söderåsens Miljöförbund, ska Svalövs kommun
utse två ordinarie ledamöter, varav en från majoritet och en från opposition, två
ersättare, varav en från majoritet och en från opposition, samt en revisor.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Richard Wiman (SD), daterad 2009-05-12.
Avsägelse från Fredrik Jönsson (M), daterad 2009-05-11.
Avsägelse från Birgitta Jönsson (S), daterad 2009-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till insynsplats i miljö-, byggnads- och räddningsnämnden efter Richard Wiman
(SD) utses Eva Rosqvist (SD).
• Till insynsplats i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Richard Wiman
(SD) utses Eva Rosqvist (SD).
• Till ledamot i teknik- och servicenämnden efter Richard Wiman (SD) utses Eva
Rosqvist (SD).
• Till ersättare i kommunstyrelsen efter Fredrik Jönsson (M) utses Thomas Löfgren
(M).
• Till ledamot i demokratiberedningen efter Birgitta Jönsson (S) utses Dennis
Nilsson (S).
• Till ersättare i demokratiberedningen efter Dennis Nilsson (S), som inträtt som
ordinarie ledamot, utses Eva Wigren (S).
• Till ordinarie ledamöter i direktionen för Söderåsens miljöförbund utses Ann
Andersson (M) och Rolf Svensson (C), med tillträde 2009-09-01.
• Till ersättare i direktionen för Söderåsens miljöförbund utses Leif Johansson (S)
och Maria Lund (C), med tillträde 2009-09-01.
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• Till revisor för Söderåsens miljöförbund utses Henrik Wachtmeister (M), med
tillträde 2009-09-01.
Expediering:
Rickard Wiman (SD)
Fredrik Jönsson (M)
Thomas Löfgren (M)
Birgitta Jönsson (S)
Eva Rosqvist (SD)
Dennis Nilsson (S)
Eva Wigren (S)
Ann Andersson (M)
Rolf Svensson (C)
Leif Johansson (S)
Maria Lund (C)
Henrik Wachtmeister (M)
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
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Dnr 188-2009

Val till beredningar under kommunfullmäktige med anledning av
ny politisk organisation
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 30 mars 2009, § 32, fattat beslut om att införa en ny
politisk organisation i Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige ska med anledning av detta utse ledamöter, ersättare och
insynsplatser till tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, välfärdsberedningen
och ekonomiberedningen.
Valberedningsnämnden sammanträdde tisdagen den 19 maj 2009.
Beslutsunderlag
Protokoll från valberedningsnämnden, 2009-05-19.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 32.
Kommunfullmäktiges beslut
• För tiden fr o m 2009-07-01 till 2010-10-31 väljs ledamöter, ersättare,
insynsplatser samt ordföranden och vice ordföranden enl bilaga 1).
Expediering:
Samtliga valda
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
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Dnr 405-2007

Försäljning av fastigheter
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade, efter förslag för kommunstyrelsens ordförande och dess
förste vice ordförande, den 3 december 2007, § 249, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, att i samråd med AB SvalövsLokaler ta fram dels förslag på omfattningen
av försäljningen, dels förslag till försäljningsprocess.
Kommunfullmäktige fattade den 17 december 2007, § 211, följande beslut: Delar
av kommunens och AB SvalövsLokalers fastighetsbestånd skall efter prövning och
värdering om möjligt säljas. Kommunstyrelsen uppdras handlägga en eventuell
försäljning samt återkomma till kommunfullmäktige när avtalsförslag om
försäljning föreligger.
Kommunstyrelsen fattade den 11 februari 2008, § 30, följande beslut:
Kommunstyrelsens och AB SvalövsLokalers presidier skall utgöra styrgrupp för
den fortsatta handläggningen av ärendet. Med ändring av kommunstyrelsens beslut
den 3 december 2007, § 249, uppdras styrgruppen att fortsatt handlägga
försäljningsärendet i enlighet med förslag i skrivelse. Styrgruppen uppdras låta
utreda lämplig omfattning av fastigheter att bjuda ut till försäljning. Styrgruppen
uppdras initiera de åtgärder i fråga om fastighetsregleringar och ev
detaljplaneförändringar som är nödvändiga inför försäljningen.
Målsättningen med försäljningen är att minska kommunens finansiella risk och
stärka kommunens finansiella ställning, vilket framgår av skrivelse, daterad 200710-23, från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande.
Vad gäller de av kommunen ägda fastigheterna är det beståndet som uthyrt till
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning och som
disponeras av Svalöfs gymnasium som är aktuellt, men även andra kommunägda
fastigheter som bedöms lämpliga, kan vara aktuella att bjudas ut till försäljning.
Under den av kommunstyrelsen beslutade styrgruppen, har en arbetsgrupp bildats
bestående av kommunchef Åsa Ratcovich, ekonomichef Jan Bengtsson,
administrativ chef Michael Andersson samt teknik- och servicechef Bengt Lindvall
från Svalövs kommun samt VD Bo Gripsten, fastighetschef Nils-Ingvar Ekholm
och ekonomichef Peter Eriksson från AB SvalövsLokaler. Kommunjurist Anne
Zeift och jurist Kristina Månsson har också varit knutna till arbetsgruppen.
Styrgruppen har beslutat att till försäljning utbjuda fastigheterna:
Från AB SvalövsLokaler fastigheterna S Svalöv 9:170 (centrumfastigheten), S
Svalöv 9:3 (Kvarnhuset, Mellanhuset och del av Magasinet), 9:6 (del av
Magasinet), Felestad 5:39 (Kullerstensgården), samt Felestad 5:65 (Scandiflex m
m).
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Från Svalövs kommun har styrgruppen att utbjuda fastigheterna i beståndet Svalöfs
gymnasium Södra Svalöv 9:220 (huvudbyggnaden), del av Felestad 18:2
(djurstallar m m), Södra Svalöv 9:63 (elevboenden Fridhemsgatan 3 och
Rönnebergsvägen 6), Södra Svalöv 9:133 (elevboende Luggudevägen 5) och
Felestad 27:49 (elevboende Energigatan 1 och Söderhus) och dessutom Svalöv
2:12 (Månsaboförrådet) till försäljning.
Upphandling av mäklare för försäljningen har genomförts och kontrakt tecknades
med Lundberg & Partners AB.
Styrgruppen har också låtit genomföra en utvärdering av nuvarande
fastighetsorganisation i Svalövs kommun. Utvärderingen presenterades
kommunstyrelsen som den 12 januari 2009, § 6, beslutade uppdra åt
kommunförvaltningen att tillsammans med AB SvalövsBostäder, ta fram förslag
för att utveckla nuvarande fastighetsorganisation enligt rekommendationerna i
rapporten från Solving Bohlin & Strömberg (sid 12-13). Uppdraget ska redovisas
senast den 30 juni 2009. Kommunfullmäktige noterade utvärderingen på
sammanträdet den 26 januari 2009, § 7.
Efter indikativa bud, möten och förhandlingar beslutade styrgruppen att avtal skulle
tecknas med CN Gruppen AB. Med förbehållet kommunfullmäktiges positiva
beslut undertecknades alla avtal tisdagen den 23 april i kommunhuset i Svalöv. En
handpenning har förts över till Svalövs kommun. Tillträde kommer att ske 1 juli
2009.
Försäljningssumman uppgår till 147 mnkr. Fastigheternas totala bokförda värden
per tillträdesdagen 1 juli 2009 är drygt 115 mnkr. Försäljningssumman avses att
användas till att betala av de lån, som tagits för att finansiera byggandet av de olika
fastigheterna samt några andra lån för att minska koncernens låneskuld och höja
soliditeten. Detta sker i enlighet med de finansiella mål, som kommunfullmäktige
antagit för 2009 års budget. Den officiella soliditeten (exkl pensionsskuld intjänad
före 1998) för Svalövs kommun ökar från 47 % till 63 %. Soliditeten för AB
Svalövslokaler ökar från 17 % till 26 %. Resultatet för Svalövs kommun förbättras
med cirka 1 mnkr per helår som en följd av lägre räntekostnader.
Bakom CN Gruppen AB finns investerare från Luxemburg. Investerarna avser
investera långsiktigt i fastigheter i Sverige, företrädesvis med kommuner som
säljare och hyresgäster. Förvaltningen kommer att handhas av Lars Nymberg och
Mats Carlson. Man är intresserade av att förvärva ytterligare kommunala bestånd
med goda utvecklingsmöjligheter.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2009, § 70, bl a att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut uppdra åt kommunförvaltningen att tillsammans med
AB SvalövsLokaler upprätta och låta underteckna för genomförandet behövliga
servituts- och nyttjanderättsavtal, fastighetsregleringar m m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-25

Sida

13
(13)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2009-05-11, § 70.
Kommunstyrelsens ordförandes och vice ordförandes skrivelse, daterad 2009-0506.
Upprättade avtal m m, daterade 2009-04-21.
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2009-04-15, § 21
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M), Torbjörn Ekelund (FP), Aase Jönsson (KD),
Sven-Inge Dahlman (SD) och Hjördis Nilsson (FP): Försäljningen enligt upprättade
avtal till CN Gruppen AB av AB SvalövsLokalers fastigheter S Svalöv 9:170, S
Svalöv 9:3, S Svalöv 9:6, Felestad 5:39, Felestad 5:65 samt Svalövs kommuns
fastigheter inom Svalöfs gymnasium samt Svalöv 2:12 för en total
försäljningssumma om 147 mnkr godkänns.
Christer Laurell (C): Avslag på att fastigheterna inom Svalöfs gymnasium försäljes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
● Försäljningen enligt upprättade avtal till CN Gruppen AB av AB
SvalövsLokalers fastigheter S Svalöv 9:170, S Svalöv 9:3, S Svalöv 9:6, Felestad
5:39, Felestad 5:65 samt Svalövs kommuns fastigheter inom Svalöfs gymnasium
samt Svalöv 2:12 för en total försäljningssumma om 147 mnkr godkänns.
Reservation
Christer Laurell (C), Patrik Wijk (C), Karin Wigrup (C), Lena Åkesson (C), Rolf
Svensson (C) och Björn Nordström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Christer Laurells yrkande.
Icke deltagande i beslut
Jenny A Wenhammar (MP) deltar icke i beslutet.
Expediering:
CN Gruppen AB
AB SvalövsLokaler
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Dnr 188-2009

Reglementen för kommunstyrelsen, miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden, Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, att en ny politisk
organisation för Svalövs kommun ska träda i kraft den 1 juli 2009.
Med anledning av detta har Kommunförvaltningen Administration tagit fram
reviderade reglementen för kommunstyrelsen samt miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden.
Reglementen för de nyinrättade organen Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer har
också utarbetats.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2009, § 72, att göra två revideringar i
förslaget till reglemente för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Dessutom gjordes en ändring i kommunstyrelsens reglemente, till följande lydelse
av § 25, första stycket: ”Ersättare som inte tjänstgör, har rätt att delta i
överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet”.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen och Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete, daterade 2009-05-11.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 72.
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2009-04-30.
Förslag till reglemente för miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, daterat 200904-30.
Förslag till reglemente för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete,
daterat 2009-04-30
Förslag till reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterat
2009-04-30
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Christer Laurell (C): Reviderade reglementen för
kommunstyrelsen, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterade 2009-04-30, antas. Samtliga reglementen ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Jenny A Wenhammar (MP): 1) I reglementet för kommunstyrelsen i Svalövs
kommun, sid 4, ”Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: ●
miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen”
ändras till ”…att kommunen bidrar till god miljö”. Eftersom miljöomtanken inte
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ska upphöra vid kommungränsen då vi har ett ansvar för hur vårt handlande i
kommunen, t ex genom upphandlingar, påverkar miljön totalt, även utanför
Svalövs kommun. 2) Reglemente för Rådet för folkhälso- och brottsbyggande
arbete: Vi förordrar att ersättare i rådet ska ha rätt att deltaga även då ordinarie
ledamot är närvarande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jenny A Wenhammars yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige avslår dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden, Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och Rådet
för funktionshindrade och pensionärer, daterade 2009-04-30, antas.
• Samtliga reglementen ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (ION)
Samtliga berörda organ med ansvariga chefer
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Dnr 188-2009

Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om
uppvaktningar m m
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, att en ny politisk
organisation för Svalövs kommun ska träda i kraft den 1 juli 2009.
Med anledning av detta har Kommunförvaltningen Administration tagit fram
förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om uppvaktningar m m.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 74.
Förslag till bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §, daterade 2009-04-28.
Förslag till bestämmelser om uppvaktningar m m, daterade 2009-04-28.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för
förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser
om uppvaktningar m.m. antas. De reviderade bestämmelserna ska gälla fr o m den
1 juli 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om
uppvaktningar m.m. antas.
• De reviderade bestämmelserna ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling (ION)
Samtliga berörda organ med ansvariga chefer
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Dnr 400-2006, 188-2009

Ersättares tjänstgöring i nämnder, styrelser, utskott och
beredningar – beslut om inkallelseordning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till
tjänstgöring (KL 6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för
ordinarie ledamot: Ledamot och ersättare ska inplaceras i den ordning de skulle
valts om proportionellt val ägt rum, även när sådant inte skett.
Där icke särskilt fall annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare
vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan
icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra
för annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S
+ M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD), samt i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra
för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet), varvid närvarande
icke i annan ordning tjänstgörande ersättare tjänstgör i den ordning de invalts.
Med anledning av den nya organisationen behöver beslutet revideras för att gälla
även utskott och beredningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 74.
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18, § 215.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den
ordning de skulle valts om proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i
samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i
andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma
parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom
samma partigrupp i förekommande fall (S + M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD)
och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett
dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande
ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Kommunfullmäktiges beslut
• Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle valts
om proportionellt val ägt rum.
• Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara
personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S +
M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för
annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet
ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning
de valts in.
Expediering:
Samtliga nämnder och styrelser
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Dnr 425-2006, 189-2009

Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § får kommunfullmäktige besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening
antecknad till protokollet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, och kommunstyrelsens reglemente,
§ 30, har respektive organs presidium (ordförande, förste vice och andre vice
ordförande) rätt att närvara vid sammanträde med de nämnder som
kommunfullmäktige angivit i särskilt beslut. Presidiet har rätt att delta i
överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet, men inte att delta
i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskild.
Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
presidium haft närvaro- och yttranderätt i kultur- och utbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, socialtjänstnämnden, teknik- och servicenämnden, miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden och Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Kommunfullmäktiges presidium har dessutom haft samma rätt i kommunstyrelsen.
Med anledning av den nya organisationen behöver beslutet revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 76.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-01-29, § 6.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): 1) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden
samt förste och andre vice ordföranden bemyndigas, med hänvisning till
kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens reglemente och
kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden med organ som
anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten. De har också rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 2)
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
Välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet
välfärd, ekonomi- och personalutskottet, välfärdsberedningen, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden och
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Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. 3) Kommunfullmäktiges ordförande samt
förste och andre vice ordföranden har dessutom samma närvaro- och yttranderätt på
kommunstyrelsens sammanträden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §,
kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara
vid sammanträden med organ som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta
i överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt att få sin mening
antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.
• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
Välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet
välfärd, ekonomi- och personalutskottet, välfärdsberedningen, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden och
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
• Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har
dessutom samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.
Expediering:
Kommunstyrelsens presidium
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 11-2009

Redovisning av ej besvarade motioner
Sammanfattning
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts
färdigt redovisas i april varje år till fullmäktige.
Kommunförvaltningen Administration har gjort en sammanställning över ej
besvarade motioner, som omfattar sju ärenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 77.
Kommunförvaltningen Administrations redovisning, daterad 2009-04-27.
Yrkanden
Leif Hägg (M): Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2009-04-27,
noteras. Kommunstyrelsen påminns om motionerna 5 och 6. Teknik- och
servicenämnden påminns om motionerna 2, 3 och 4. Kultur- och
utbildningsnämnden påminns om motion 7. Miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden påminns om motion 6.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
I ärendet yttrar sig vidare Sven-Inge Dahlman (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
• Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2009-04-27, noteras.
• Kommunstyrelsen påminns om motionerna 5 och 6.
• Teknik- och servicenämnden påminns om motionerna 2, 3 och 4 .
• Kultur- och utbildningsnämnden påminns om motion 7.
• Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden påminns om motion 6.
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Dnr 189-2009

Begäran om tilläggsanslag för gång- och cykelväg mellan Svalöv
och Teckomatorp
Sammanfattning
Svalövs kommun och Vägverket har överenskommit att bygga en gång- och
cykelväg mellan Teckomatorp och Svalöv. Ett avtal har träffats i mars 2004 och
preciserats i dokumentet ”Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i
Svalövs kommun, objekt 5725”. Avtalet omfattar planering, projektering och
byggande av gång- och cykelväg under åren 2003 - 2006 i mån av tillgång på
medel.
Under dessa år har Vägverket inte haft tillgång på medel varför projektet skjutits
upp ett flertal gånger. Avtalet säger vidare att planering, projektering, marklösen
och byggande exkl. belysning beräknas till 6 000 tkr och bekostas lika av parterna.
År 2006 avtalades att objektet också skulle omfatta en planskild GC-passage med
väg 17 vilken kostnadsberäknades till 3 000 tkr. Totala kostnaden blev därmed 9
000 tkr. Åren har gått utan att byggandet har kommit igång. Svalövs kommun har
dock hela tiden haft medel reserverade för sin del av åtagandet, det vill säga 4 500
tkr. Denna summa har ombudgeterats varje år utan indexuppräkning.
Först nu, år 2009, har Vägverket medel för att genomföra projektet och därför
infordrat anbud. Man har, efter att ha förkastat samtliga anbud i en första omgång,
beräknat byggnadskostnaden till 17 700 tkr (inklusive tillägg och marklösen men
utan administration). Den första omgången gav cirka 22 tkr för motsvarande arbete.
Utöver dessa kostnader har man till dags dato lagt ner 1 800 tkr i utredningar,
projektering etc. Svalövs del av denna kostnad är ännu ej fakturerad av Vägverket.
Under hand har Banverket kommit in som en finansiär (GC-vägen berör ju
järnvägen på vissa sträckor). Deras del är idag beräknad till 2 700 tkr. Parternas
totala kostnad kan idag beräknas till totalt 19 500 tkr, varav Svalövs kommun andel
är 8 400 tkr.
För att klara kommunens del av åtagandet krävs ett tilläggsanslag på 3 100 tkr.
Kommunförvaltningen Teknik & Service konstaterar att det eventuellt i nuläget bör
göras en förnyad bedömning av nyttan av en så stor investering med tanke på att
kostnaden ökat från 9 000 tkr till 19 500 tkr.
Teknik- och servicenämnden fattade den 4 maj 2009, § 21, följande beslut: Teknikoch servicenämnden anhåller hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 3
100 tkr i 2009 års investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
Beslutsunderlag
Karta över sträckningen för ny GC-väg, daterad 2006-10-03.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 80.
Protokoll från Teknik- och servicenämnden 2009-05-04, § 21
Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Teknik & Service, daterad 2009-04-27
Yrkande
Stefan Andersson (S), Leif Hägg (M), Christer Laurell (C), Karl-Erik Kruse (S),
Jenny A Wenhammar (MP), Torbjörn Ekelund (FP), Aase Jönsson (KD) och
Krister Olsson (S): Teknik- och servicenämnden beviljas ett tilläggsanslag om 3
100 tkr i 2009 års investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
I ärendet yttrade sig vidare Hjördis Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Anderssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
• Teknik- och servicenämnden beviljas ett tilläggsanslag om 3 100 tkr i 2009 års
investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
Icke deltagande i beslut
Hjördis Nilsson (FP) deltar icke i beslutet
Expediering:
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Teknik & Service (BLL)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)

Ajournering 20.45 – 21.00
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Dnr 347-2007

Motion, Inför kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen
Sammanfattning
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion med förslag om införande av
kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen från och med den 1 juli 2008, i
enlighet med regeringens förslag.
Motionen har remitterats till kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden
behandlade motionen vid sitt sammanträde den 8 november 2007, och föreslog
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Nämnden menar bl.a. att
kommunen bör avvakta med beslut tills regeringen fattat beslut i frågan, och
dessutom att de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna behöver utredas.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2008, § 100, att återremittera ärendet till
kultur- och utbildningsnämnden.
Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att kommunerna har möjlighet att
införa vårdnadsbidrag fr.o.m. 1 juli 2008.
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet igen på sitt sammanträde den
22 april 2009, § 34. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, bl.a.
mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Nämnden skriver i sitt yttrande bl.a.
att en för kommunen mer fördelaktig lösning torde vara förlängd föräldraförsäkring
alternativt skatteavdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-11, § 81.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-04-22, § 34.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-11, § 100.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08, § 131.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-09-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-09-24, § 168.
Aase Jönssons (KD) motion, daterad 2007-09-10.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Anne-Maj Olsson (V), Jenny
A Wenhammar (MP), Sven-Inge Dahlman (SD) och Ingrid Ekström (SD): Med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge avslås motionen.
Aase Jönsson (KD), Kristina Backe (C) och Björn Nordström (C): Bifall till
motionen.
I ärendet yttrade sig vidare Jenny Björk (SD).
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Aase
Jönssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifalll till Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Aase Jönssons m fl yrkande
Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för bifall till Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande och 11 nejröster för bifall till Aase Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
• Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge avslås motionen.
Reservation
Aase Jönsson (KD), Eva Olofsson (C), Patrik Wijk (C), Karin Wigrup (C), Lena
Åkesson (C), Rolf Svensson (C), Björn Nordström (C) och Axel Ebbe Nilsson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Aase Jönssons (KD) yrkande.
Expediering:
Motionären
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-25

§ 76

Sida

27
(27)

Dnr 55-2009

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska för varje kvartal redovisa ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Vård- och omsorgsnämnden har lämnat en rapport som omfattar fyra beslut för
första kvartalet 2009.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2009-05-05, § 43.
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-05-25

Omröstningsbilaga 1), § 75, Motion, Inför kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen

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
Patrik Wijk, tjg ers
Charlotte Wachtmeister
Birgitta Jönsson
Sven-Inge Dahlman
Eva Olofsson, tjg ers
Anette Hallberg, tjg ers
Leif Hägg
Marjorie Nilsson, tjg ers
Joaquina Sanchez-Campos, tjg ers
Karin Wigrup
Hjördis Nilsson
Gunnar Bengtsson, ordf
Fredrik Jönsson, 1:e vice ordf
Axel Ebbe Nilsson
Ann Böndergaard
Lena Åkesson, tjg ers
Jenny A Wehammar
Leif Johansson
Ann Andersson, tjg ers
Kristina Backe, 2:e vice ordf
Aase Jönsson
Mikael Andersson, tjg ers
Ingrid Ekström
Margareta Stenström
Claes Hallberg
Rolf Svensson
Anne-Maj Olsson
Torbjörn Ekelund
Krister Olsson
Jenny Björk
Thomas Löfgren
Dennis Nilsson
Björn Nordström
Stefan Andersson
SUMMA

Justerandes sign

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

Ja
1

Nej

Avstår

Jävig

0

0

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
1
1
1
1
1
24

Utdragsbestyrkande
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
Nr

Partigrupp

1

S+M

eck

3

4

5

6

7

8

9

C+FP+KD+MP

S+M

S+M

C+FP+KD+MP

SD

S+M

C+FP+KD+MP

S+M

Ledamot
(namn och adress)
Stefan Andersson (S)

Partigrupp
S+M

Ersättare
(namn och adress)
Eva Wigren (S)

Trossgatan 2

Hammargatan 8

268 32 SVALÖV

260 20 TECKOMATORP

Håkan Andersson (C)

C+FP+KD+MP Arne Nordqvist (C)

Ask 744

Felestad 2035

260 24 RÖSTÅNGA

268 90 SVALÖV

Elisabeth Hägg (M)

S+M

Erik Vigre (M)

Stenestad 2496

V Carlsnäs 1728

260 23 KÅGERÖD

260 20 TECKOMATORP

Bedrija Halilovic (S)

S+M

Arton Ajvazi (S)

Göjegatan 13

Svalegatan 29

268 33 SVALÖV

268 31 SVALÖV

Maria Lund (C)

C+FP+KD+MP Gösta Nilsson (FP)

Stenestad 2674

Billingevägen 6

260 23 KÅGERÖD

260 24 RÖSTÅNGA

Eva Rosqvist (SD)

SD

Sven-Inge Dahlman (SD)

Häggatan 13

Videgatan 8

260 23 KÅGERÖD

268 32 SVALÖV

Ann Andersson (M)

S+M

Jörgen Nilsson (M)

Ängabäcksvägen 62

Michel Ols väg 6

268 33 SVALÖV

268 31 SVALÖV

Paul Miller (MP)

C+FP+KD+MP Jörgen Lindell (KD)

Baregatan 5

Skrävlinge 1702

268 33 SVALÖV

260 20 TECKOMATORP

Mikael Andersson (S)

S+M

Jan Gustavsson (S)

Box 195

Kvarnvägen 9

260 22 TÅGARP

260 21 BILLEBERGA

1

Bilaga 1)
Insynsplats
Nr

Parti

Ordinarie

Partigrupp

Ersättare

1

V

Knud Nörrelykke (V)

V

-

Korsgatan 32
260 20 TECKOMATORP

Ordförande:

Stefan Andersson (S)

Vice ordförande:

Håkan Andersson (C)

2
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Välfärdsberedningen
Nr

Partigrupp

1

S+M

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C+FP+KD+MP

S+M

S+M

C+FP+KD+MP

SD

S+M

C+FP+KD+MP

S+M

S+M

Ledamot
(namn och adress)
Claes Hallberg (S)

Partigrupp
S+M

Ersättare
(namn och adress)
Sven-Åke Ahlberg (S)

Håstenslöv 1533

Kvarngatan 29

260 20 TECKOMATORP

268 33 SVALÖV

Björn Nordström (C)

C+FP+KD+MP Lena Åkesson (C)

Infartsgatan 2

Södervångsgatan 1

260 20 TECKOMATORP

268 34 SVALÖV

Fredrik Jönsson (M)

S+M

Margareta Stenström (M)

Torrlösa 2766

Möllarpsvägen 37

268 90 SVALÖV

260 23 KÅGERÖD

Ann Böndergaard (S)

S+M

Joaquina Sanchez-Campos (S)

Torrlösa 2091

Korsgatan 28

268 90 SVALÖV

260 20 TECKOMATORP

Eva Olofsson (C)

C+FP+KD+MP Cathrine Svensson (C)

Gjutaregatan 24

Vittskövle 1120

268 31 SVALÖV

268 90 SVALÖV

Ingrid Ekström (SD)

SD

Jenny Björk (SD)

Tostrarp, Pl 587

Michel Ols väg 10

260 21 BILLEBERGA

268 31 SVALÖV

Johan Bergstrand (M)

S+M

Mikael Nilsson (M)

Konga 1277

Spannmålsgatan 10

260 23 KÅGERÖD

268 32 SVALÖV

Anita Callander Jansson (FP) C+FP+KD+MP Curt Jansson (FP)
Axelvold 3185

Axelvold 3185

260 23 KÅGERÖD

260 23 KÅGERÖD

Anette Hallberg (S)

S+M

Angela Beausang (S)

Håstenslöv 1533

Kongaö säteri 1324, Annex

260 20 TECKOMATORP

260 23 KÅGERÖD

Lars Nilsson (S)

S+M

Juan-Carlos Alongi (S)

Fältgatan 5 B

Felestadsvägen 10

260 20 TECKOMATORP

268 34 SVALÖV

3
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C+FP+KD+MP

Patrik Wilhelmsson (KD)

C+FP+KD+MP Rolf Jonsson (MP)

Björnbärstigen 23

Billingevägen 12

260 20 TECKOMATORP

260 24 RÖSTÅNGA

Insynsplats
Nr

Parti

Ordinarie

Partigrupp

Ersättare

1

V

Knud Nörrelykke (V)

V

Tove Lorentz (V)

Korsgatan 32

Västergatan 18

260 20 TECKOMATORP

260 20 TECKOMATORP

Ordförande:

Fredrik Jönsson (M)

Vice ordförande:

Björn Nordström (C)
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Ekonomiberedningen
Ma Partigrupp
ndat
nr
1
S

2

3

4

5

6

7

8

C

M

SD

FP

KD

MP

V

Ledamot
(namn och adress)

Partigrupp

Ersättare
(namn och adress)

Stefan Andersson (S)

S

Anette Hallberg (S)

Trossgatan 2

Håstenslöv 1533

268 32 SVALÖV

260 20 TECKOMATORP

Rolf Svensson (C)

C

Björn Nordström (C)

Berga gård 808

Infartsgatan 2

260 24 RÖSTÅNGA

260 20 TECKOMATORP

Johan Bergstrand (M)

M

Ann Andersson (M)

Konga 1277

Ängabäcksvägen 62

260 23 KÅGERÖD

268 33 SVALÖV

Sven-Inge Dahlman (SD)

SD

Ingrid Ekström (SD)

Videgatan 8

Tostarp, Pl 587

268 32 SVALÖV

260 21 B-BERGA

Torbjörn Ekelund (FP)

FP

Hjördis Nilsson (FP)

Elgatan 4 B

Billingevägen 6

260 20 TECKOMATORP

260 24 RÖSTÅNGA

Karl-Erik Karlsson (KD)

KD

Aase Jönsson (KD)

Bredingegatan 12

Box 82

268 34 SVALÖV

260 21 BILLEBERGA

Jenny A Wenhammar (MP)

MP

Rolf Jonsson (MP)

Söderåsvägen 1

Billingevägen 12

260 23 KÅGERÖD

260 24 RÖSTÅNGA

Knud Nörrelykke (V)

V

-

Korsgatan 32
260 20 TECKOMATORP

I beredningen ingår utöver ovanstående också kommunstyrelsens presidium, som är
beredningens ordförande och vice ordföranden.
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