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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-08-29
Plats och tid

Kommunhuset, kl 18.30 – 22.45

Beslutande

Se sid 2)

Övriga deltagare

Administrativ chef Michael Andersson
Tf kommunchef Bo Gripsten

Utses att justera

Hjördis Nilsson (FP) och Rolf Svensson (C)

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-09-01, kl 15.30
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Leif Hägg (M)

Justerande

Hjördis Nilsson (FP)

Rolf Svensson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Margareta Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-08-29

Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Katarina Eichardt Mattsson (M), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Emil Fennstam (SD)
Stefan Andersson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M), ordf
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf
Anders Nilsson (SD), tjg ers för Eva Rosqvist (SD)
Torsten Vigre (M)
Leif Johansson (S), tjg ers för Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Rolf Svensson (C)
Knud Nörrelökke (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP), tjg ers för Madeleine Jakobsson Walderfors (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Marjorie Nilsson (SD)
Margareta Stenström (M), tjg ers för Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:
Icke tjänstgörande ersättare:
Ida Andersson (C)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Övriga deltagare:
-
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§ 120

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.
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§ 121

Allmänhetens frågestund
Ajournering för allmänhetens frågestund

Allmänheten ska 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 ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift
härom ska 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 ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som
behövs för att lämna upplysningar under den.
Fråga ställdes om ärendet VA-försörjning i Tågarp.
Sammanträdet återupptogs 18.45.
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Dnr 24-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Valen efter Delphine Thörnblad (MP) och Wiveka Krantz (M) bordlades vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20.
Madeleine Walderfors Jakobsson (MP) har i skrivelse daterad 2011-06-21, avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Sebastian Lundgren (FP) har i skrivelse daterad 2011-08-12, avsagt sig uppdragen
som ersättare i demokratiberedningen och välfärdsberedningen.
Marco Smedberg (M) har i skrivelse daterad 2011-08-12, avsagt sig uppdragen
som kommunrevisor m m.
Stefan Lilius (FP) har i skrivelse daterad 2011-08-29, avsagt sig uppdragen som
ersättare i krisledningsnämnden och ersättare i välfärdsberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Lilius (FP), daterad 2011-08-29
Avsägelse från Sebastian Lundgren (FP), daterad 2011-08-12
Avsägelse från Marco Smedberg (M), daterad 2011-08-12
Avsägelse från Madeleine Walderfors Jakobsson (MP), daterad 2011-06-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 110
Avsägelse från Wiveka Krantz (M), daterad 2011-06-07
Avsägelse från Delphine Thörnblad (MP), daterad 2011-05-24
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Avsägelserna från Madeleine Walderfors Jakobsson (MP), Sebastian
Lundgren (FP), Marco Smedberg (M) och Stefan Lilius (FP) godkännes.

•

Valet av ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen efter Delphine
Thörnblad (MP) bordlägges.

•

Valet av ersättare i välfärdsberedningen efter Viveka Krantz (M)
bordlägges.

•

Till ersättare i välfärdsberedningen efter Sebastian Lundgren (FP) väljes
Desirée Ziegler (FP).

•

Till ersättare i ekonomiberedningen efter Sebastian Lundgren (FP) väljes
Jan Nilsson (FP).
Utdragsbestyrkande
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•

Till revisor efter Marco Smedberg (M) väljes Harriet Johansen (M).

•

Till revisor i AB SvalövsBostäder efter Marco Smedberg (M) väljes Harriet
Johansen (M).

•

Till revisor AB SvalövsLokaler efter Marco Smedberg (M) väljes Harriet
Johansen (M).

•

Till ersättare i krisledningsnämnden efter Stefan Lilius (FP) väljes Curt
Jansson (FP).

•

Till ersättare i välfärdsberedningen efter Stefan Lilius (FP) väljes Torbjörn
Ekelund (FP).

•

Revisor Anita Callander Jansson (FP) undantas för revision av
Krisledningsnämnden.

•

Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa
om ny sammanräkning efter Madeleine Walderfors Jakobsson (MP) som
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Expediering:
Samtliga berörda
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 522-2011

Tillsyn av fristående skolbarnomsorg
Sammanfattning
Riksdagen fattade 2009-04-29 beslut om nya regler gällande barnomsorgspeng fr o
m 2009-07-01. Enligt reglerna har respektive kommun tillsynsansvar över alla
former av enskild förskoleverksamhet och Fritidshem som har godkänts av
kommunen.
Kommunförvaltningen Kvalitet har under våren 2011 besökt kommunens två
fristående alternativ vad gäller skolbarnomsorg; Montessori i Svalövs tätort samt
Trollungarna i Trolleholm.
Den sammanfattade bedömningen är att skolbarnomsorgen erbjuder en bra
verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07, § 127, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Informationen noteras.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20, § 115.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 115
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 127
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-18
Minnesanteckningar vid besök på Trollungarnas fritidsomsorg, 2011-05-12
Minnesanteckningar vid besök på Svalövs Montessoris fritidshem, 2011-02-16
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S) och Christer Laurell (C): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG)
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Dnr 500-2011

Förslag till förändring av reglementen för Rådet för
funktionshindrade och pensionärer respektive Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete
Sammanfattning
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete beslutade 2011-03-16, § 2, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skrivningen i
Reglementet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete § 5 ”Ersättare har endast
rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande” ersätts med ”Ersättare som
inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet”.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer beslutade 2011-04-28 § 9 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skrivningen i Reglementet för
rådet för funktionshindrade och pensionärer § 5 ”Ersättare har endast rätt att delta
då ordinarie ledamot inte är närvarande”, ersätts med ”Ersättare som inte tjänstgör
har rätt att delta på sammanträdet”.
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2011-06-07 § 126 att
återremittera ärendet. Kommunstyrelsens ordförande har nu tagit fram ett förslag
till ändring som skulle ge de icke-politiska ersättarna möjlighet att delta på rådens
sammanträden, även när de inte tjänstgör.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 141, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Skrivningen i § 5 i Reglementet för rådet för funktionshindrade och
pensionärer ”Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är
närvarande” ersätts med "Ersättare från intresseorganisationer som inte tjänstgör
har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för förtroendevalda har endast rätt att
delta då ordinarie ledamot inte är närvarande.". Skrivningen i § 5 i Reglementet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete ”Ersättare har endast rätt att delta då
ordinarie ledamot inte är närvarande” ersätts med "Ersättare från myndigheter som
inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för förtroendevalda har
endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande.".
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-08-03
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07 § 126
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-18 § 141
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Skrivningen i § 5 i Reglementet för rådet för
funktionshindrade och pensionärer ”Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie
ledamot inte är närvarande” ersätts med "Ersättare från intresseorganisationer som
inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för förtroendevalda har
Justerandes sign
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endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande." Skrivningen i § 5 i
Reglementet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete ”Ersättare har endast rätt
att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande” ersätts med "Ersättare från
myndigheter som inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för
förtroendevalda har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande."
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar den.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Skrivningen i § 5 i Reglementet för rådet för funktionshindrade och
pensionärer ”Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är
närvarande” ersätts med "Ersättare från intresseorganisationer som inte
tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för förtroendevalda
har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande."

•

Skrivningen i § 5 i Reglementet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete ”Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är
närvarande” ersätts med "Ersättare från myndigheter som inte tjänstgör har
rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för förtroendevalda har endast rätt
att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande."

Expediering:
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, KALN)
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Dnr 324-2007

Planering för del av Södra Svalöv 2:5 m fl (Folkets hus), detaljplan
för Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m fl
Sammanfattning
Planområdet omfattar Folkets hus och del av Södra Parkvägen samt grönyta vid
Svalövsbäcken fram till Norra Parkvägen i väster. Syftet med planen är att pröva
möjlighet till uppförande av ett fåtal bostäder samt ändring av Folkets hus
verksamhet till centrum- och bostadsändamål. Grönområde på ömse sidor om
Svalövs bäcken ändras från folkparks- och nöjesändamål till parkändamål.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet gav 2011-02-16, § 17, förvaltningen i
uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för den av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9
m.fl. (Folkets hus) för utställning. Förslaget ställdes ut.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-06-15, § 67,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5,
2:9 m.fl. (Folkets hus) antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 142, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m.fl. (Folkets hus) antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 142
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15 § 67
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-05-25
Särskilt utlåtande, daterad 2011-05-23
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, daterad 2011-05-23
Avvägning enligt miljöbalken, daterad 2011-05-23
Genomförandebeskrivning, daterad 2011-05-23
Planbeskrivning, daterad 2011-05-23
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C): Detaljplan för del av Södra Svalöv
30:7, 2:5, 2:9 m.fl. (Folkets hus) antas.
I ärendet yttrade sig vidare Fredrik Jönsson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7, 2:5, 2:9 m.fl. (Folkets hus) antas.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)
Meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne
Meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet, överklagandehänvisning
samt utlåtande till:
E.ON Värme
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Dnr 62-2011

VA-försörjning Tågarp
Sammanfattning
Norsvästra Skånes Vatten- och Avlopp (NSVA) har i en utredning daterad 2011
framfört behov av åtgärder på vattenverket och reningsverket i Tågarp för att på ett
långsiktigt hållbart sätt säkerställa driften av anläggningarna och
vattenförsörjningen. Enligt utredningen är vatten- och avloppssverken i behov av
åtgärder både på kort och lång sikt.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fick 2011-04-27, § 46, en muntlig
information från NSVA om utredningen och föreslagna åtgärder.
NSVA föreslår att: Anslutning till Sydvatten och förberedelse för överföring av
avloppsvattnet till Asmundtorp, och att detta fullföljs snarast. Driftskostnaden för
detta förslag är 910 tkr/år. Anslutning till Sydvatten förefaller vara det mest
optimala, både miljömässigt och ekonomiskt. Samtidigt med vattenledningen läggs
en tryckavloppsledning som tas i bruk när avloppsreningsverket annars skulle
behöva en större upprustning eller att eventuella framtida krav på kvävereduktion
blir svår att uppfylla. Avloppsverket kan drivas 5-10 år med begränsade
investeringar.
Framtida taxa kommer inte att påverkas märkbart beroende på vilket av
alternativen man väljer. Skillnaderna är så pass små att det ligger inom
felmarginalen. Däremot har man gjort en enklare jämförelse mellan dagens
driftskostnader och den ungefärliga framtida driftskostnaden, oavsett alternativ:
Totala kostnader för VA-verksamheten 2010: 22,9 mkr
Driftskostnader 2010 för Tågarp, Vatten och Spill: 400 tkr
Framtida ökade driftskostnader inklusive kapitalkostnader: ca 500 tkr
Behov av framtida ökning av VA-taxan: 0,5/22,9=2,2 %
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-06-15, § 72,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: ett
investeringsanslag för åtgärder enligt föreliggande förslag beviljas med 10,4 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 143, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Ett investeringsanslag för åtgärder enligt föreliggande förslag beviljas med
10,4 mnkr. Finansiering sker genom anpassning av VA-taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 143
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15 § 72
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelssons förslagsskrivelse, daterad 2011-06-07
Utredning VA-försörjning Tågarp, daterad 2011-02-22
Justerandes sign
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Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Christer Laurell (C): Ett investeringsanslag för åtgärder
enligt föreliggande förslag beviljas med 10,4 mnkr. Finansiering sker genom
anpassning av VA-taxan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige godkänner dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ett investeringsanslag för åtgärder enligt föreliggande förslag beviljas med
10,4 mnkr.

•

Finansiering sker genom anpassning av VA-taxan.

Icke deltagande i beslut
Jenny A Wenhammar (MP) deltar icke i beslutet.
Expediering:
Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB
Kommunförvaltningen (TSA, JBN)
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Dnr 655-2011

Kvalitetsredovisning för Landskrona-Kävlinge-Svalövs
gymnasieförbund 2010
Sammanfattning
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har lämnat sin
kvalitetsredovisning för 2010 till Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 144, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Informationen noteras. Kvalitetsredovisningen överlämnas till
välfärdsberedningen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 144
Kvalitetsredovisning 2010 för Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund,
daterad 2011-06-28
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Informationen noteras. Kvalitetsredovisningen överlämnas till
välfärdsberedningen för kännedom.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

•

Kvalitetsredovisningen överlämnas till välfärdsberedningen för kännedom.

Expediering:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, LAHN)
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Dnr 710-2011

Ändring av reglemente för Styrelsen för BT-Kemi Efterbehandling
Sammanfattning
Styrelsens namn regleras i reglementet, vilket fastställs av kommunfullmäktige. I
dagsläget är det officiella namnet ”Styrelsen för efterbehandling av BT Kemiområdet, Teckomatorp i Svalövs kommun” medan det namn som mestadels
används är ”Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling”. För en tydlig kommunikation
bör det finnas en samstämmighet i benämningen på styrelsen så att det inte uppstår
onödig förvirring. Då det officiella namnet är långt och omständligt och därför
sällan används i praktiken, finns det skäl att överväga ett namnbyte.
BT Kemi Efterbehandling föreslog 2011-06-15, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Reglemente för Styrelsen för
efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp i Svalövs kommun ändras till
Reglemente för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 145, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Reglemente för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området,
Teckomatorp i Svalövs kommun ändras till Reglemente för Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 145
BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2011-06-15 § 30
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Reglemente för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemiområdet, Teckomatorp i Svalövs kommun ändras till Reglemente för Styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Reglemente för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området,
Teckomatorp i Svalövs kommun ändras till Reglemente för Styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling.
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Dnr 359-2011

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom
socialtjänsten 2011
Sammanfattning
Socialtjänstnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal redovisa ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen till Socialstyrelsen.
Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
Myndighetsutskottet välfärd beslutade 2011-06-14, § 88, att inlämnade
kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 1 2011 för individ- och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet välfärds protokoll 2011-06-14, § 88.
Skrivelse från nämndsekreterare Karolina Larsson, daterad 2011-06-05.
Rapport för kvartal 1 2011 för individ- och familjeomsorg.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Revisorerna i Svalövs kommun
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Dnr 280-2011

Motion, Hundrastgårdar
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion om
hundrastgårdar.
I motionen lämnas förslag till att en medborgardialog startas ortvis för att ta reda på
intresse samt identifiera lämpliga markområden för hundrastgårdar.
Nu föreligger förslag till yttrande över motionen från kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse.
Kommunstyrelsen fattade 2011-06-07, § 129, följande beslut: Kommunstyrelsen
antar förslaget till yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07, § 129, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20, § 117.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 117
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 129
Förslag till yttrande över motionen från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik
Kruse (S)
emittering av motionen från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-04-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28, § 54
Fredrik Jönsson och Eva Olofssons (C) motion, daterad 2011-03-14
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Ulla Wallin (S), Patrik Wilhelmsson
(KD) och Hjördis Nilsson (FP): Motionen avslås med hänvisning till inkommet
yttrande.
Fredrik Jönsson (C): Motionen bifalles.
I ärendet yttrande sig vidare Jenny A Wenhammar (MP) och Ingrid Ekström (SD).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till inkommet yttrande.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)
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Dnr 953-2010

Motion, Utveckling av Teckomatorp
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om
utveckling av Teckomatorp.
I motionen lämnas förslag till att starta upp ett projekt för en BO-mässa 2014. Det
föreslås att kommunen tillsammans med Teckomatorpsborna, genom
Medborgardialog, identifierar ett lämpligt område för en BO-mässa. Vidare
föreslås att byggföretag ska ges möjlighet att bygga visningsobjekt för att på så sätt
marknadsföra orten och sätta fokus på det nya Teckomatorp.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen på remiss.
Utskottet föreslog 2011-06-15 kommunstyrelsen fatta följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande
avslås motionen.
Kommunstyrelsen fatta 2011-08-15, § 147, följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 147, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande avslås motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 147
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut, 2011-06-15 § 76
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-06-07
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31 § 16
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2010-12-22
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Ulla Wallin (S), Eva Wigren (S) och
Hjördis Nilsson (FP): Med hänvisning till inkommet yttrande avslås motionen.

Justerandes sign
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Fredrik Jönsson (C), Christer Laurell (C), Emil Fennstam (SD), Rolf Jonsson (MP),
Jenny A Wenhammar (MP) och Lennart Pettersson (C):Återremiss för framtagande
av beslutsunderlag enl bilaga 1) till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för avslag på och 14 nej-röster för bifall till Fredrik Jönssons m fl
återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta det genom s k
minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Återremiss för framtagande av beslutsunderlag enl bilaga 1) till protokollet.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)

Ajournering 21.00 – 21.15
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Dnr 45-2011

Motion, Laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid
flerbostadshus och offentliga miljöer
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svensson (C) har lämnat in en motion om att införa
laddstolpar vid nyetableringar av p-platser vid flerbostadshus och offentliga
miljöer.
I motionen lämnas förslag till en förändring av parkeringsnormen och det föreslås
att ett antal laddstolpar skapas vid nyetableringar av parkeringar intill
flerbostadshus och i offentlig miljö.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har fått motionen för på remiss.
Utskottet föreslog 2011-06-15 kommunstyrelsen fatta följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande
avslås motionen.
Kommunstyrelsen fattade 2011-08-15, § 148, följande beslut: Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 148, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Med hänvisning till inkommet yttrande avslås motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 148
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut, 2011-06-15 § 77
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes förslag till beslut, daterat
2011-06-07
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31, § 19
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Rolf Svensson (C), daterad 2011-01-17
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Med hänvisning till inkommet
yttrande avslås motionen.
Fredrik Jönsson (C), Jenny A Wenhammar (MP), Patrik Wilhelmsson (KD),
Lennart Pettersson (C) och Rolf Jonsson (MP): Bifall till motionen.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl och Fredrik Jönssons m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Med hänvisning till inkommet yttrande avslås motionen.

Reservation
Christer Laurell (C), Emil Fennstam (SD), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström
(SD), Jenny A Wenhammar (MP), Fredrik Jönsson (C), Anders Nilsson (SD),
Agnetha Persson (C), Axel Ebbe Nilsson (SD), Rolf Svensson (C), Knud
Nörrelökke (V), Rolf Jonsson (MP), Patrik Wilhelmsson (KD), Eva Olofsson (C)
och Marjorie Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Jönssons m fl yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign
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Dnr 565-2010

Motion, Starta processen mot kommunsammanslagning nu
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har lämnat in en motion om
kommunsammanslagning.
I motionen föreslås att demokratiberedningen får i uppdrag att utreda möjligheterna
att starta arbetet med kommunsammanslagning enligt vad som anges i motionen,
samt att demokratiberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag
till beslut avseende vad som ovan angivits i motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-30, § 105, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2010-09-07 motionen till
demokratiberedningen för yttrande.
Nu föreligger förslag till yttrande, daterat 2011-06-07, över motionen från
demokratiberedningen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-15, § 149, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionens första att-sats bifalles. Motionens andra att-sats avslås.
Beslutsunderlag
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
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik Kruse (S), Hjördis
Nilsson (FP), Rolf Jonsson (MP), Jenny A Wenhammar (MP) och Pernilla Ekelund
(FP): Motionens första att-sats bifalles. Motionens andra att-sats avslås.
Lennart Pettersson (C), Christer Laurell (C) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på
motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl och Lennart
Petterssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Gunnar
Bengtssons m fl yrkanden.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionens första att-sats bifalles.

•

Motionens andra att-sats avslås.

Reservation
Christer Laurell (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Agnetha Persson
(C), Rolf Svensson (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Lennart Petterssons m fl yrkande.
Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)
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§ 134

Ordningsfråga
Då klockan nu är 22.40, ställer ordföranden ordningsfråga avs vilka ärenden som
ska behandlas i dag, och vilka som ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Följande ärenden ska behandlas vid dagens sammanträde:
17) Motion, Elevdatorer på Linåkerskolan, 18) Minnesanteckningar från
kommunfullmäktiges beredningar och 19) Inkomna ärenden

•

Följande ärenden ska bordläggas till kommunfullmäktiges sammanträde i
september:
16) Motion, Vi vill ha medborgarförslag

Justerandes sign
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Dnr 575-2011

Motion, Elevdatorer på Linåkerskolan
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion om elevdatorer på
Linåkerskolan.
I motionen lämnas förslag till att Linåkerskolan ska tillhandahålla datorer till
eleverna, bland annat för att öka attraktionen till Linåkerskolan och även som ett
redskap för ökad jämlikhet, demokrati och kunskap.
Beslutsunderlag
Patrik Wilhelmssons (KD) motion, daterad 2011-06-08.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAPA)
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Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum sedan förra
fullmäktigemötet skickas som information till ledamöter m.fl.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från demokratiberedningen, 2011-06-07
Kommunfullmäktiges beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 24-2011

Inkomna ärenden
Länsstyrelsen har 2011-06-21 beslutat att ny ersättare efter Wiveka Krantz (M) ska
vara Margareta Stenström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-08-29

Omröstningsbilaga 1), § 131, Motion, Utveckling av Teckomatorp

1
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24
25
26
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28
29
30
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Ledamöter
Karl-Erik Kruse
K E Mattsson, tjg ers för C Wachtmeister
Christer Laurell
Emil Fennstam
Stefan Andersson, tjg ers för B Jönsson
Leif Hägg, ordf
Bengt Jönsson, tjg ers för C Hallberg
Lennart Pettersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Eva Wigren
Olof Röstin
Jenny A Wenhammar
Fredrik Jönsson, 2:e vice ordf
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf
Anders Nilsson, tjg ers för E Rosqvist
Torsten Vigre
Leif Johansson, tjg ers för A Böndergaard
Agnetha Persson
Hjördis Nilsson
Dennis Nilsson
Ann Pettersson
Axel Ebbe Nilsson
Ulla Wallin
Rolf Svensson
Knud Nörrelökke
Thomas Löfgren
Krister Olsson
Rolf Jonsson, tjg ers för M J Walderfors
Patrik Wilhelmsson, tjg ers för A Jönsson
Eva Olofsson
Anneli Persson
Marjorie Nilsson
M Stenström, tjg ers för M Nilsson
Pernilla Ekelund
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