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§ 62

Dnr 47-2010

Information, Budgetramar 2011
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om budgetramarna för 2011.
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§ 63

Allmänhetens frågestund
-Ajournering för allmänhetens frågestund kl 19.00 – 19.10
-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.
Frågor ställdes om planerat resultat och arbetslöshet.

--
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Dnr 306-2010

Interpellation, Skadeståndsanspråk i vindkraftsärende
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör hur ett inkommet skadeståndsanspråk ska hanteras i
budgetsprocessen. Anspråket har lämnats in i ett vindkraftsärende som handlagts
hos bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
Interpellationen bordlades på kommunfullmäktiges möte den 26 april, § 39,
eftersom ingen av interpellanterna tjänstgjorde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26, § 39.
Svar på interpellation, daterat 2010-04-26
Agnetha Perssons (C) och Christer Laurells (C) interpellation, daterad 2010-04-14
I ärendet yttrar sig Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C) och Jenny A
Wenhammar (MP).
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Dnr 324-2010

Interpellation, Skolmatsalen i Röstånga
Sammanfattning
Torbjörn Ekelund (FP) har ställt en interpellation till välfärdsutskottets ordförande
Charlotte Wachtmeister (M).
Interpellationen rör processen i den tänkta upphandlingen av kostverksamhet
(skolmat) i Röstånga.
Beslutsunderlag
Svar från Charlotte Wachtmeister (M), 2010-05-30
Torbjörn Ekelunds (FP) interpellation, daterad 2010-04-18
I ärendet yttrar sig Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Hjördis
Nilsson (FP), Anne-Maj Olsson (V), Ulla Wallin (S), Christer Laurell (C) och
Karin Wigrup (C).
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Dnr 409-2010

Interpellation, Ekologisk mat
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör regeringens mål om ekologisk kost i offentlig sektor.
Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S), 2010-05-31
Jenny A Wenhammars interpellation, daterad 2010-05-17.
I ärendet yttrar sig Karl-Erik Kruse (S), Jenny A Wenhammar (MP), Kristina
Backe (C), Hjördis Nilsson (FP), Ann Böndergaard (S), Anne-Maj Olsson (V) och
Torbjörn Ekelund (FP).

Ajournering 20.30 – 20.45
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Dnr 47-2010

Strategisk plan och Budget 2011, plan 2012 – 2013
Sammanfattning
Enligt tidsplanen ska förslag till budget, inklusive priser och volymer avseende
pengsystem, behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige i maj.
Kommunstyrelsen beslutade under beredningen av ärendet på mötet den 17 maj, §
93, om ett antal revideringar i budgetdokumentet. Kommunstyrelsen föreslog också
kommunfullmäktige att fatta ett antal beslut: Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2011 till 20,49 kr per skattekrona.
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Mål, visare och kriterier för bedömning av
God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013 fastställs. Ekonomichef Jan
Bengtsson medges att för finansiering av beslutade investeringar upplåna maximalt
40 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga
handlingar. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att
överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 93.
Protokoll från central samverkan avs ekonomiberedningens förslag till strategisk
plan och budget 2011 - 2013
Förslag till ändringar i socialdemokraternas och moderaternas förslag till budget
2011, plan 2012 – 2013
Socialdemokraternas och moderaternas förslag till budget 2011, plan 2012 – 2013,
reviderad version, daterad 2010-05-14
Socialdemokraternas och moderaternas förslag till budget 2011, plan 2012 - 2013
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M) och Charlotte Wachtmeister (M): Utdebitering
av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2011 till 20,49 kr per
skattekrona. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 20122013 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Mål, visare och kriterier
för bedömning av God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013 fastställs.
Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade investeringar
upplåna maximalt 40 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas
underteckna vederbörliga handlingar. Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma.
Christer Laurell (C) och Karl-Erik Karlsson (KD): I första hand: Bifall till centerns
och kristdemokraternas förslag till budget 2011 och plan 2012 – 2013 för Svalövs
kommun. I andra hand: Ökad ram för verksamhet Fritid med 600 tkr åren 2011 –
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2013 avs Fritidsgårdsverksamhet. Ökad ram för verksamhet Byggnads- och
räddningsnämnd med 600 tkr åren 2011-2013 avs Bygglovshandläggare.
Anne-Maj Olsson (V) och Jenny A Wenhammar (MP): Ärendet återremitteras för
beaktande av CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män,
vilken Svalövs kommun skrivit under. Genom att skriva på deklarationen har
kommunen förbundit sig att beakta jämställdhetsperspektiv vid politiska åtgärder, t
ex jämställdhetsintegrering i budgetarbetet.
Jenny A Wenhammar (MP): I andra hand: Bifall till miljöpartiet de grönas förslag
till budget 2011, plan 2012 – 2013. I tredje hand: Bifall till första och fjärde
punkterna i kommunstyrelsens förslag.
Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Christer Laurells m fl, Anne-Maj Olssons och
Jenny A Wenhammars yrkanden.
I ärendet yttrar sig vidare Torbjörn Ekelund (FP) och Hjördis Nilsson (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Anne-Maj Olssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på socialdemokraternas/moderaternas,
centerns/kristdemokraternas samt miljöpartiets yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar socialdemokraternas/moderaternas yrkanden.
Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att socialdemokraternas/moderaternas förslag är
huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
a)a) Proposition på centerns/kristdemokraternas och miljöpartiets förslag för att
utse motförslag till huvudförslaget.
b) Proposition på socialdemokraternas/moderaternas förslag och det förslag som
kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ordföranden ställer proposition enligt punkt a), varvid kommunfullmäktige
beslutar utse centerns/kristdemokraternas förslag till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, och 8 nej-röster för
centerns/kristdemokraternas förslag, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
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socialdemokraternas/moderaternas förslag. 4 ledamöter avstår från att rösta. Se
omröstningsbilaga 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer slutligen proposition på centerns/kristdemokraternas
andrahandsyrkanden, och finner att kommunfullmäktige avslår dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2011 till
20,49 kr per skattekrona.
 Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 Mål, visare och kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning för
perioden 2011-2013 fastställs.
 Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade
investeringar upplåna maximalt 40 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar.
 Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de
av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
Reservationer
Patrik Wijk (C), Christer Laurell (C), Karin Wigrup (C), Lena Åkesson (C),
Kristina Backe (C), Rolf Svensson (C), Maria Lund (C) och Karl-Erik Karlsson
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkanden.
Jenny A Wenhammar (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Icke deltagande i beslut
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) deltar icke i beslutet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH, JBN)
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Dnr 168-2007

Granskning av samordnad vårdplanering
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalövs kommun resp Region
Skåne år 2007 granskat den samordnade vårdplaneringen med utgångspunkt från
sju enskilda vårdärenden. Granskningen syftar till att ge svar på hur
informationsöverföringen sker mellan kommunens äldreomsorg, sluten vård samt
öppen hälso- och sjukvård.
Man har nu genomfört en uppföljning av granskningen.
Välfärdsutskottet föreslog 2010-04-13 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera granskningsrapporten. Kommunstyrelsen föreslog
2010-05-17 kommunfullmäktige fatta följande beslut: Granskningsrapporten
noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 95.
Välfärdsutskottets protokoll 2010-04-13, § 17
Uppföljning av granskning av samverkan kring vård och omsorg (samordnad
vårdplanering), 2010-03-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-06-25, § 108
Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-11, § 142.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2007-05-08, § 43.
Granskningsrapport från Ernst & Young, daterad mars 2007.
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.
Expediering
Kommunrevisionen
Ernst & Young
Kommunförvaltningen (LWG)
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Dnr: 239-2010

Kvalitetsredovisning 2009 för skola, förskola och skolbarnomsorg i
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kvalitetsredovisning 2009 för kommunal skola, förskola och skolbarnomsorg i
Svalövs kommun är sammanställd. Välfärdsutskottet har fått
kvalitetsredovisningen för information. När redovisningen är beslutad i
kommunfullmäktige överlämnas kvalitetsredovisningen till Skolverket.
Kvalitetsredovisningens syfte är att ge en övergripande bild och bedömning av
kvaliteten och måluppfyllelsen i kommunens verksamheter. Den ska även lyfta
fram särskilda insatser som genomförts för att förbättra verksamheten och visa på
åtgärder för utveckling av verksamheterna. Detta är ett led i den kontinuerliga
uppföljningen och utvärderingen av utbildningsverksamheten.
Välfärdsutskottet föreslog 2010-04-13 kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kvalitetsredovisning 2009 för skola, förskola och skolbarnomsorg noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-05-17 kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kvalitetsredovisning 2009 för skola, förskola och skolbarnomsorg noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 96.
Välfärdsutskottets protokoll 2010-04-13, § 16
Kvalitetsredovisning för skola, förskola och skolbarnsomsorg 2009
Förslagsskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg, daterad 2010-03-17
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.
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Dnr 629-2009

Förändrat regelverk för barnomsorg i alternativ regi - Villkor för
godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild förskola,
enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun
Sammanfattning
Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng den 1 juli 2009 i
enlighet med proposition 2008/09:115. Införandet av ett system syftar till att öka
mångfalden i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen genom en större
variation av utövare. Barnomsorgspengen syftar också till att utöka utrymmet för
enskilda alternativ och eget företagande inom välfärdsområdet.
Beslutet medför nya bestämmelser bl a rörande vilken kommun som ansvarar för
att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens
godkännande av verksamhet enskild regi och kommunens skyldighet att betala
bidrag. Det införs också en utökad skyldighet för kommunen att informera om
enskild verksamhet som kommunen har godkänt liksom möjligheten att bedriva
sådan.
Lagändringarna innebär bl a att ett nytt begrepp införs – pedagogisk omsorg.
Benämningen gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte bedrivs i
form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.
Familjedaghem utgör en av flera tänkbara varianter av pedagogisk omsorg, och
begreppet tas bort ur lagtexten.
Genom riksdagens beslut har regelverket för barnomsorg i alternativ regi i Svalövs
kommun blivit inaktuellt. Regelverket behöver anpassas till de nya
förutsättningarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-11 att uppdra åt förvaltningen att ta fram
förslag till nytt regelverk anpassat till de nya bestämmelser som beslutats i
samband med införandet av s.k. barnomsorgspeng. Förvaltningen har nu tagit fram
ett sådant förslag.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-03-29, § 29, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslog 2010-05-17 kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Gällande ”Regler för barnomsorg i alternativ regi” upphör att
gälla per den 1 juni 2010 och ersätts med dokumentet ”Villkor för godkännande
och rätt till kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och
pedagogisk omsorg i Svalövs kommun". De enskilda förskolor som tidigare haft
avtal med kommunen, anses ha uppfyllt villkoren för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag enl ovan.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 97.
Förslag till Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för enskild
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun, reviderad
version, inkommet 2010-04-06
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29, § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15, § 51.
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen med reviderat förslag till Regler för
barnomsorg i alternativ regi, daterad 2010-01-18
Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11, § 7
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen, 2009-11-16
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg, daterad 2009-09-29.
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.

Expediering:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, SEAG, BRG)
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Dnr 22-2010

Ny renhållningstaxa för Svalövs kommun
Sammanfattning
Nuvarande renhållningstaxa har gällt sedan 2009-01-01. På styrelsemötet för LSR
(Landskrona-Svalövs Renhållnings AB) den 22 mars 2010 togs beslut om att
föreslå ägarkommunerna att anta ett förslag till ny taxa som tagits fram.
Kommunstyrelsen fick information om den nya taxans konstruktion på
sammanträdet den 12 april 2010. Informationen finns sammanställd i en OHpresentation.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2010-04-28, § 35,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
reviderad renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21, antas att gälla
fr o m 2010-07-01. Kommunstyrelsen föreslog 2010-05-17 kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Med ändring av kommunstyrelsens förslag, skall antalet
tömningar i tredje kolumnen, sid 7, helår av latrin vara 26, och inte 14, per år.
Förslag till reviderad renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21, antas att gälla
fr o m 2010-07-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 103.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-04-28, § 35
Förslag till renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 61
OH-presentation om nya taxans konstruktion, daterad 2010-04-12.
Yrkanden
Leif Hägg (M), Jenny A Wenhammar (MP), Karl-Erik Kruse (S) och Christer
Laurell (C): Med ändring av kommunstyrelsens förslag, skall antalet tömningar i
tredje kolumnen, sid 7, helår av latrin vara 26, och inte 14, per år. Förslag till
reviderad renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21, antas att gälla
fr o m 2010-07-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Med ändring av kommunstyrelsens förslag, skall antalet tömningar i tredje
kolumnen, sid 7, helår av latrin vara 26, och inte 14, per år.
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 Förslag till reviderad renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21, antas att gälla
fr o m 2010-07-01.
Expediering:
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB
Kommunförvaltningen (BLL, TSA, TAM)
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Dnr 304-2010

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, vilken omfattar 5 ärenden. Kommunstyrelsen föreslog 201005-17 kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Redovisningen av ej besvarade
motioner, daterad 2010-05-03, noteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 107.
Kommunförvaltningens redovisning, daterad 2010-05-03.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2010-05-03,
noteras.
I ärendet yttrar sig vidare Jenny A Wenhammar (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2010-05-03, noteras.
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Dnr 231-2010

Motion, Se över detaljplaner utifrån bl.a. företagares behov
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har skrivit en motion om detaljplaner och bl.a. företagares
behov.
I motionen föreslås att Svalövs kommun skyndsamt ska se över detaljplaner som
inte lever upp till människors och företagares olika behov liknande ett fall där en
företagare nekats bygglov för en mindre verksamhet i sitt garage.
Kommunstyrelsen beslöt 2010-04-12, att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde den 17:e maj. På mötet den 17 maj beslut kommunstyrelsen att anta
ett förslag till yttrande över motionen från kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen fattade 2010-05-17 följande beslut: Förslaget till yttrande från
kommunstyrelsens ordförande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-05-17 kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås, med hänvisning till inkommet yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 105.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 87
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2010-03-30
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-03-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29, § 35
Christer Laurells (C) motion, daterad 2010-03-15
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.
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Dnr 232-2010

Motion, Skolbarnomsorg för 10-12-åringar
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) och Björn Nordström (C) har skrivit en motion om
skolbarnomsorg för 10-12-åringar.
I motionen föreslås att Svalövs kommun ska undersöka behovet av öppen
fritidsverksamhet för barn i 10-12-årsåldern. Om utredningen visar att behov finns
ska man i berörda tätorter snarast starta verksamhet. Fullmäktige föreslås anta mål
och riktlinjer för verksamheten.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning presenterade motionären Björn
Nordström (C) motionen.
Välfärdsutskottet föreslog 2010-05-05, § 23, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade på mötet en 17 maj, § 106, att
anta ett förslag till yttrande över motionen som välfärdsutskottets ordförande
skrivit. Kommunstyrelsen föreslog 2010-05-17 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till inkommet yttrande
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 106.
Välfärdsutskottets protokoll 2010-05-05, § 23
Förslag till yttrande från välfärdsutskottets ordförande, daterat 2010-04-27
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-04-26
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-03-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29, § 34
Agnetha Perssons (C) och Björn Nordströms (C) motion, daterad 2010-03-15.
Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010.
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Dnr 410-2010

Motion, Köttfri dag
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har skrivit en motion om kött och vegetarisk kost i de
kommunala köken.
I motionen föreslås att det en dag i veckan ska erbjudas helt vegetarisk meny i de
kommunala köken, en s.k. köttfri dag.
I enlighet med arbetsordningen, presenterade motionären motionen.
Beslutsunderlag
Jenny A Wenhammars motion, daterad 2010-05-17.
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
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Dnr 411-2010

Motion, Utredning angående kostnader för barnomsorg för
arbetslösa och föräldralediga
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Karin Wigrup (C) har skrivit en motion om barnomsorg
för arbetslösa och föräldralediga.
I motionen förslås att en tidigare utredning kring barnomsorgskostnader för
arbetslösa och föräldralediga ska kompletteras med information om följande frågor:
1. Är det kostnadsneutralt att utöka antalet barnomsorgstimmar från 15 till 25
timmar för dessa båda grupper?
2. Vad innebär det ekonomiskt för föräldrar och barnen att ha kvar samma nivå
som innan de fick ett syskon eller blev arbetslösa?
3. Hur påverkas maxtaxan om taxan beräknas på föräldrapenningen eller på
arbetslöshetskassan?
Beslutsunderlag
Christer Laurells och Karin Wigrups motion, daterad 2010-05-17.
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
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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 ekonomiberedningen 2010-05-04.
Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2010-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-05-31

Omröstningsbilaga 1), § 67, Strategisk plan och Budget 2011, plan 2012 – 2013

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
Marjorie Nilsson, tjg ers
Christer Laurell
Lars Nilsson, tjg ers
Leif Hägg
Vakant
Ulla Wallin
Karin Wigrup
Hjördis Nilsson
Gunnar Bengtsson, ordf
Ann Pettersson, tjg ers
Axel Ebbe Nilsson
Ann Böndergaard
Lena Åkesson, tjg ers
Jenny A Wenhammar
Leif Johansson
Torsten Vigre
Kristina Backe, 2:e vice ordf
Karl-Erik Karlsson, tjg ers
Christin Hagberg
Ingrid Ekström
Margareta Stenström, 1:e vice ordf
Claes Hallberg
Rolf Svensson
Anne-Maj Olsson
Torbjörn Ekelund
Krister Olsson
Vakant
Mikael Nilsson, tjg ers
Dennis Nilsson
Maria Lund, tjg ers
Stefan Andersson
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