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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD)
2016-11-03, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 114 - 129

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

Teddy Nilsson (SD)

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

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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Dnr KS 202-2016, BIN 121-2016

§ 115 Utdelning av Kulturpris 2016
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och
folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur,
bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd,
kulturpedagogik eller annat jämförbart område.
Kulturpristagaren ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun, eller ha
annan särskild långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas.
Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från
Kommunfullmäktige.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 73, följande beslut: 1) Svalövs
kommuns kulturpris 2016 tilldelas Georg Welin.
Prisutdelning sker 31 oktober 2016 i samband med
Kommunfullmäktigesammanträdet. Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga
samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som invigs på Svalövs bibliotek
den 7 oktober. Priset utses av Bildningsnämnden och köps in av kommunen.
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Dnr KS 203-2016, BIN 71-2016

§ 116 Utdelning av Kulturstipendier 2016
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och
vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans,
litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv,
hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område.
Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om
och således är unga i det nya sammanhanget.
Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. Varje år
utdelas Kulturstipendier på motsvarande 10 000 kr. Stipendiet kan även delas
mellan två eller flera personer.
Bildningsnämnden utser årligen en eller flera kulturstipendiater utifrån de
ansökningar som kommit in.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 74, följande beslut: Svalövs kommuns
kulturstipendium 2016 tilldelas Wictor Koch och Malin-Eddie Kajsadotter.
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Dnr -

§ 117 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2016-08-16: Agneta Lenander
(V) har i skrivelse daterad 2016-03-14 föreslagit att kommunfullmäktiges
ordförande och kommunfullmäktiges presidium tar initiativ till att
revisionen granskar ärendena Svalövsmodellen och avtal med
socialchef. Kommunfullmäktiges presidium har inte funnit anledning att
prioritera granskning av ärendena. Anledningen är att revisionens
primära uppgift är att genomföra förvaltnings- och redovisningsrevision,
inte överpröva lämpligheten/lagligheten i en nämnd/styrelses beslut (KS
175-2016).
b) Länsstyrelsens protokoll 2016-10-13 avseende avgången ledamot i
fullmäktige. Ny ledamot för Sverigedemokraterna efter Anders Nilsson
är Christer Jacobsson. Ny ersättare har inte kunnat utses (KS 7-2016)
c) Länsstyrelsens protokoll från 2016-10-05 fört vid inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet den 21 september 2016 (KS
367-2016).
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 7-2016

§ 118 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Mikael Nilsson (M) godkännes.
2. Till ny ersättare i bygg- och räddningsnämnden efter Mikael Nilsson (M)
utses Angelie Fröjdh (M).

Sammanfattning av ärendet
Mikael Nilsson (M) har i skrivelse daterad 2016-10-17 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Bygg- och räddningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mikael Nilsson (M), inkommen 2016-10-17.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SAMA)
Samtliga berörda förtroendevalda

Justerare
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Dnr KS 346-2016, KS 12-2016

§ 119 Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnder uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.
2. Förvaltningen uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i
sin helhet, i enlighet med kommunens finansiella mål.
3. Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med
årsredovisningen.
4. Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 2016-08-31 fastställs.
5. Föreliggande förslag till åtgärder för att uppnå budget i balans
godkänns.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Johan Wigrup (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C),
Ida Andersson (C), Björn Nordström (C), Håkan Andersson (C), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim
Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD), Rolf Arne Persson
(SD) och Charlotta Eldh (MP) deltar ej i beslutet vad avser punkt 5).
Agneta Lenander (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 84, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nämnder uppmanas fortsätta med
tidigare beslutat uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i
balans. 2) Förvaltningen uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i sin
helhet, i enlighet med kommunens finansiella mål. 3) Bedömning av god
ekonomisk hushållning görs först i samband med årsredovisningen. 4)
Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 2016-08-31 fastställs.
Det noteras också kommunfullmäktige 2016-06-20, § 88, fattade bl a följande
beslut: Förvaltningen uppdras att lämna förslag på åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans 2016. Nämnderna uppmanas skyndsamt att vidta åtgärder för
att få ekonomi i balans.
Ledningsgruppen har som svar på uppdraget tagit fram en lista över åtgärder
för att så långt möjligt nå budget i balans år 2016.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 148, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Nämnder uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag
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att skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans. 2. Förvaltningen
uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att vidta åtgärder för att nå
ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i sin helhet, i enlighet med
kommunens finansiella mål. 3. Bedömning av god ekonomisk hushållning görs
först i samband med årsredovisningen. 4. Delårsbokslutet för Svalövs kommun
2016-01-01- 2016-08-31 fastställs. 5. Föreliggande förslag till åtgärder för att
uppnå budget i balans godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-17, § 148
Revisionens granskning och bedömning av delårsbokslutet
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 84
Skrivelse från förvaltningen ang. budget i balans, daterad 2016-09-30
Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016, daterad 2016-09-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Nämnder uppmanas fortsätta
med tidigare beslutat uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans. 2) Förvaltningen uppmanas fortsätta med tidigare beslutat
uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4 miljoner kr för
kommunen i sin helhet, i enlighet med kommunens finansiella mål. 3)
Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med
årsredovisningen. 4. Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 201608-31 fastställs. 5) Föreliggande förslag till åtgärder för att uppnå budget i
balans godkänns.
Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Charlotta
Eldh (MP): Bifall till punkterna 1) – 4) i Birgitta Jönssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.

Protokollsanteckning
Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V) och Amanda Ripa (FI): ”Det är fel att
använda inställda integrationsinsatser för att uppnå budget i balans. Att spara
på detta sätt riskerar att vända en vinst till en förlust för Svalövs nya och gamla
invånare.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MEKN)
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Dnr KS 314-2015, VON 58-2016

§ 120 Revidering av Reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för Rådet för
funktionshindrade och pensionärer, antas att gälla fr.o.m. 2017-01-01.
2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om
vilka organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur
många ledamöter och ersättare.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Rolf
Arne Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons
återremissyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshindrade och pensionärer är organisatoriskt knutet till vårdoch omsorgsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande är rådets
ordförande och vice ordförande. Respektive ledamot och ersättare i nämnden
är tillika ledamot och ersättare i rådet.
I övrigt utser samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden vardera en
ledamot och en ersättare från majoriteten samt en ledamot och en ersättare
från oppositionen.
Det har upplevts behov av att se över antalet ledamöter och ersättare i rådet
och i förslaget till reglemente begränsas antalet till fem ledamöter och fem
ersättare som väljs av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktige utser
ordförande och vice ordförande. Rådet föreslås fortfarande vara knutet till vårdoch omsorgsnämnden.
Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen om att dela upp rådet i två enheter.
I nuvarande föreslagen revidering har förslag avseende det uppdraget inte
hunnit inarbetas.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-06-16, § 120, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer revideras i enlighet med föreliggande
förslag.
Kommunstyrelsen fattade 2016-08-15, § 120, följande beslut: Återremittera
ärendet till nästkommande kommunstyrelse i september.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 151, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för Rådet för
funktionshindrade och pensionärer, antas att gälla fr o m 2016-11-01. 2. Vårdoch omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om vilka
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organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur många
ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 151
Rev förslag till reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 120
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-06-16, § 48
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-06-08
Förslag till reviderat reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 5

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Eva Olofsson (C), Linda Lindberg (SD), Birgitta Jönsson (S)
och Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för
Rådet för funktionshindrade och pensionärer, antas att gälla fr.o.m. 2017-01-01.
2) Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om vilka
organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur många
ledamöter och ersättare.
Teddy Nilsson (SD): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons återremissyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Teddy Nilssons återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Teddy Nilssons återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster mot och 8 nej-röster för Teddy Nilssons återremissyrkande,
har kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Svärds m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, MAN, SAMA)
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Dnr 359-2016

§ 121 Förslag till ändring av aktieägaravtal och
ägardirektiv - Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I olika sammanhang har det på senare år framhållits att KSFAB bör bli större för
att långsiktigt kunna vara en stark aktör som garanterar ägarkommunerna ett
gott försäkringsskydd och en resurs för att stärka kommunernas
skadeförebyggande arbete. Bolagsstyrelsen har bedömt att ett 70-tal delägare
kan hanteras inom ramen för nuvarande administrativa resurser.
På senare år har KSFAB fått förfrågningar från kommunerna inom
”systerföretaget” Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF) om
samarbete eller fusion. Hittills har diskussionerna mellan KSFAB och FSF inte
resulterat i mer än erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal.
FSF har för närvarande 24 kommuner som delägare, alla med ett invånarantal
under 20 000 invånare, i huvudsak i de geografiska områdena Svealand och
Götaland. Delvis sammanfaller alltså KSFABs och FSFs verksamhetsområden.
Eftersom det fortfarande finns ett intresse från flertalet av FSFs delägare att
övergå till att bli delägare i KSFAB har styrelsen låtit göra en grundlig
genomgång av förutsättningarna för och konsekvenserna av att KSFAB öppnar
för att även kunna anta kommuner utanför sitt nuvarande verksamhetsområde
som delägare.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 153, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Föreliggande förslag till reviderat aktieägaravtal och
ägardirektiv godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 153
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 89
Kallelse till extra bolagsstämma och ägarsamråd i Kommunassurans Syd
försäkrings AB, daterad 2016-09-13
Kommunassurans Syds förslag om ändring av aktieägaravtal och ägardirektiv,
daterad 2016-09-13
Bolagsordningen för Kommunanssurans Syd Försäkrings AB, daterad 2016-0913

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Föreliggande förslag till reviderat aktieägaravtal och
ägardirektiv godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Justerare
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Dnr KS 353-2016

§ 122 Sammanträdestider för KF, KS och KSAU 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar (kl.18:30): 30
januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25
september, 30 oktober, 27 november och 18 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla i kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till
ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom
annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskrona posten,
Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som kommunen har avtal med
och på kommunens webbplats.
3. I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.
4. Kommunfullmäktiges årsplan för 2017 godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2017.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-03, § 92, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 30 januari, 27
februari, 27 mars, 2 maj (tisdag), 22 maj, 31 juli, 28 augusti, 2 oktober, 30
oktober och 20 november.
Vidare föreslog arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 16 januari, 13
februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 5 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober,
13 november och 4 december.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar
(kl.18:30): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse
till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskrona posten, Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 5) I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-17, § 154 Följande beslut: 1. Kommunstyrelsen sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 16 januari, 13 februari,
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13 mars, 10 april, 15 maj, 1 juni (torsdag), 14 augusti, 11 september, 16
oktober, 13 november och 4 december.
Slutligen föreslog kommunstyrelsen 2016-10-17, § 153, kommunfullmäktige att
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar
(kl.18:30): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse
till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskrona posten, Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 154
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 92
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-19.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar
(kl.18:30): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse
till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskrona posten, Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 4)
Kommunfullmäktiges årsplan för 2017 godkännes.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, SAMA, LELE)

Justerare
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Dnr KS 1430-2015

§ 123 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunfullmäktiges beslut
1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Sammanfattning av ärendet
2014 inrättade regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Eva Lövbom är Svalövs kommuns kontaktperson
gentemot den nationella samordnaren och har fått i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att i samverkan med skola, socialtjänst och
polisen m.fl. att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i
det svenska samhället är:


Den högerextrema miljön



Den vänsterautonoma miljön



Den islamistiska miljön

I Svalövs kommun har varken polisen eller tjänstemännen på kommunen någon
indikation på att radikala angrepp planeras mot kommunen. Det som är känt är
att politiska högerorganisationer sätter upp sina emblem i den offentliga miljön
samt att de delar ut flygblad.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-03, § 81, följande beslut: Verksamhetschef
Mikael Lindberg utses som ny kontaktperson till den nationella samordnaren
gällande våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 156, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 156
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 81
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-08
Svalövs kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism, daterad
2016-09-08
Kommunikationsplan ”Våldsbejakande extremism- vart vänder jag mig”, daterad
2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD) och Torbjörn
Ekelund (L) och Amanda Ripa (FI): Handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism antas.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, MLLG)

Justerare
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Dnr KS 362-2016, VON 88-2016

§ 124 Uppräkning av LOV-peng 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016
vara 377 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj
2016 vara 475 kr exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa.
I samma beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de
kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare
av hemtjänst-insatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättnings-beloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 362 kr exkl. moms fr.o.m. den 1 april
2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 377 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 456 kr exkl. moms fr.o.m. den 1
april 2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 475 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-09-15, § 58, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för
serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara 377 kr exkl. moms. 2)
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2016
vara 475 kr exkl. moms.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 157, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den
1 maj 2016 vara 377 kr exkl. moms. 2. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara 475 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 157
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-09-15, § 58
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Fredrik Jönsson (C) och Ingrid Ekström (SD): 1)
Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara
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377 kr exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och
med den 1 maj 2016 vara 475 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Svärds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, JBN, AAN, CAKK, SAMA, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 150-2016, VON 89-2016

§ 125 Resultatbalansering hemvården i Vård och Omsorg
för resultat år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2016-09-08. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-09-15, § 59, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2016-09-08. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 158, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2015 fastställs
enligt tabell i skrivelse daterad 2016-09-08. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 158
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-09-15, § 59
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Eva Olofsson (C) och Ingrid Ekström (SD): 1)Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2016-09-08. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, AELD, JBN, AAN, SAMA, MAN)

Justerare
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Dnr KS 370-2016

§ 126 Interpellation, belysning på Trafikverkets vägar på
landsbygden i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) har lämnat in en interpellation till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) avseende belysningen
på Trafikverkets vägar på landsbygden i Svalövs kommun.
I ärendet yttrar sig Olof Röstin (M), Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson (C),
Björn Nordström (C), Torbjörn Ekelund (L) och Alexandra Borg (SD).

Beslutsunderlag
Interpellation från Christer Laurell (C), inkommen 2016-10-12
Svar från Olof Röstin (M), daterat 2016-10-30
Protokollet ska skickas till:
Ajournering 20.35 – 20.55

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1375-2015, BIN 65-2016

§ 127 Motion, Riktlinjer för Svalövs kommunala skolor
och barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Rolf
Arne Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad
2015-11-16 att berörd nämnd/utskott ges uppdraget: Att ta fram Riktlinjer för
Svalövs kommunala skolor och barnomsorg.
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att
skolan och rektor skall besluta om innehållet i utbildningen och kommunens
uppgift är resursfördelning och uppföljning, i enlighet med de styrdokument som
styr skolan i Sverige, finns inga behov av ytterligare styrdokument i form av
Kommunal utbildningsplan, kommunala regler eller kommunala riktlinjer.
Därmed bör motionen avslås.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 80, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen. Vidare föreslog
nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 2)
Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 159, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 159
Bildningsnämndens protokoll 2016-09-22, § 80
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-09-08
Remittering av motion, daterad 2016-02-24
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2015-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Motionen avslås med hänvisning
till bildningsnämndens yttrande.
Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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I ärendet yttrade sig vidare Björn Nordström (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linda Lindbergs
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn Ekelunds yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 99-2016, BIN 127-2016

§ 128 Motion, Låt kvinno- och mansjourer besöka
kommunens högstadieskola och gymnasium och
informera om sin verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Martin Cervin (SD), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Rolf
Arne Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2016-02-13 att ge lämplig
nämnd i uppdrag att: Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna
för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och
informera om sin verksamhet; Lämna över utredningen till berörda rektorer för
ställningstagande samt utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt man
kan dra erfarenhet av
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att då
rektor äger beslutet om vem som bjuds in till skolan för olika typer av besök går
det inte att avslå den motion Linda Lindberg lämnat in. Det står rektor fritt att
bjuda in representanter för kvinno- och mansjourer om detta är lämpligt i linje
med utbildningen på skolan. Därför kan motionen varken bifallas eller avslås.
Därmed återstår att föreslå att motionen anses besvarad.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 81, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 160, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-10-17, § 160
Bildningsnämndens protokoll 2016-09-22, § 81
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-09-08
Remittering av motion, daterad 2016-03-07
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2015-02-13

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linda Lindbergs
yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 369-2016

§ 129 Motion, Fler tillagningskök skapar bättre
matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion rörande fler
tillagningskök skapar bättre matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat.
I motionen förslås att:
-

De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler
tillagningskök inom skola och förskola utreds.

Motionen presenterades av motionären Eva Olofsson (C).

Beslutsunderlag
Eva Olofsson (C) och Marie Irbladhs (C) motion, inkommen 2016-10-17.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1
§ 120, Revidering av Reglemente för rådet för funktionshindrade och
pensionärer

Ledamöter

Parti

Ja

1

Birgitta Jönsson

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

3

Fredrik Jönsson

C

1

4

Olof Röstin

M

1

5

Karl-Erik Kruse, ordf

S

1

6

Linda Lindberg

SD

7

Johan Wigrup, tjg ers för L Pettersson

C

1

8

Anneli Persson

S

1

9

Martin Cervin, tjg ers för C Jacobsson

SD

10

Ann Pettersson, 1:e vice ordf

M

1

11

Claes Hallberg

S

1

12

Torbjörn Ekelund

L

1

13

Eva Olofsson

C

1

14

Ingrid Ekström

SD

15

Charlotta Eldh

MP

1

16

Bedrija Halilovic

S

1

17

Christer Laurell, 2:e vice ordf

C

18

Angelie Fröjdjh, tjg ers för C-O Malmberg

M

19

Kim Hellström

SD

20

Gunnar Bengtsson

S

21

Alexandra Borg

SD

22

Ida Andersson

C

1

23

Anette Hallberg, tjg ers för U Wallin

S

1

24

Stefan Pettersson

M

1

25

Agneta Lenander

V

1

26

Krister Olsson

S

1

27

Anders Persson

SD

28

Sara Billquist Selberg

L

1

29

Björn Nordström, tjg ers för M Irbladh

C

1

30

Annie Karlsson

S

1

31

Rolf Arne Persson, tjg ers för R Larsson

SD

32

Amanda Ripa, tjg ers för L Alenius Wallin

FI

1

33

Mikael Nilsson

M

1

34

Håkan Andersson

C

1

35

Anders Svärd

S

1

SUMMA

Justerare

Nej
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
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