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Ann Pettersson (M) och Linda Lindberg (SD)
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§§ 107 - 119

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
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Dnr -

§ 108 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunchef Stefan Larsson presenterar sig.
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Dnr. -

§ 109 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Rapport från vänortsbesök i Kyritz 2017-06-30 --20 07-02 (Dnr KS 652017)
b) Länsstyrelsens beslut från 2017-07-21 avseende tillsyn över
kommunens beslut att anta detaljplan för Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum),
Svalövs kommun (Dnr KS 509-2013)
c) Länsstyrelsen beslutade 2017-07-13 att utse Joaquina SanchezCampos (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter David Lenander
(S) som avsagt sig uppdraget 2017-05-30 (Dnr KS 16-2017)
d) Svalövs kommuns revisorers granskningsrapport av HVB-hem för
ensamkommande barn och ungdomar (Dnr SN 77-2017)
e) Kommunfullmäktiges i Klippans kommun beslut avseende
årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund samt återställande av
balanskravsresultat (KS 50-2017)
f)

Kommunfullmäktige i Perstorps kommuns beslut avseende
årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund samt återställande av
balanskravsresultat (KS 50-2017)

g) Kommunfullmäktige i Örkelljungas kommuns beslut avseende
årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund (KS 50-2017)
h) Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns beslut avseende årsredovisning
2016 Söderåsens Miljöförbund samt återställande av
balanskravsresultat (KS 50-2017)

Beslutsgång
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 16-2017

§ 110 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Marcus Zadenius (L), Sara Billquist-Selberg (L),
Håkan Sträng (L) och Amanda Ripa (FI) godkänns.
2. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Sara Billquist-Selberg (L) väljs
Elisabeth Andersson (L).
3. Till ny ersättare i bygg- och räddningsnämnden efter Marcus Zadenius
(L) väljs Håkan Sträng (L).
4. Till ny ersättare i socialnämnden efter Håkan Sträng (L) väljs Maria
Rosvall (L).
5. Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Anette Hallberg
(S) som avsagt sig uppdraget bordlägges.
6. Till nytt ombud för kommunens aktier i AB Sydvatten efter Marcus
Zadenius (L), väljs Tom Jensen (L).
7. Till nytt ombud för kommunens aktier i LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB efter Marcus Zadenius (L), väljs Elsabeth Andersson
(L).
8. Till nytt ombud för kommunens aktier i Nordvästra Skånes Vatten- och
Avlopps AB efter Marcus Zadenius (L), väljs Dennis Jönsson (L).
9. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Amanda Ripa (FI), som avsagt
sig uppdraget, väljs Kristina Carlsson (FI).
10. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny röstsammanräkning efter Marcus Zadenius (L), som
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Marcus Zadenius (L) har i skrivelse som inkom 2017-07-31 avsagt sig samtliga
politiska uppdrag i Svalövs kommun, däribland nedanstående uppdrag vilka
väljs av kommunfullmäktige: ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i
Bygg- och räddningsnämnden.
Sara Billquist-Selberg (L) har i skrivelse som inkom 2017-07-31 avsagt sig
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
Håkan Sträng (L) har i skrivelse som inkom 2017-08-17 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden.
Amanda Ripa (FI) har i skrivelse som inkom 2017-08-28 avsagt sig uppdraget
som ledamot i bildningsnämnden.
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Beslutsunderlag
Avsägelse från Marcus Zadenius (L) inkommen 2017-07-31.
Avsägelse från Sara Billquist-Selberg (L) inkommen 2017-07-31.
Avsägelse från Håkan Sträng (L) inkommen 2017-08-17.
Avsägelse från Amanda Ripa (FI), daterad 2017-08-28
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda organ
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, SAMA, LELE, HAHZ)
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Dnr KS 21-2017

§ 111 Partistöd 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Feministiskt Initiativ beviljas partistöd med 25 396 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: ”Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.
Arbetsutskottet föreslog 2017-07-31, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfulmäktige fatta följande beslut: 1) Feministiskt Initiativ beviljas
partistöd med 25 396 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-08-14, § 116, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Feministiskt Initiativ beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 116
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 76
Ansökan om partistöd 2017 från Feministiskt Initiativ, inkommen 2017-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Feministiskt Initiativ beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Feministiskt Initiativ
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr KS 234-2016, BTK 3-2017

§ 112 Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, etapp III
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3,
daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att göra mindre
ändringar i ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsansökan för Etapp 3 har delats upp i två ansökningar. Den första
ansökan hanterade samtliga löpande kostnader i projektet mellan 2018-2021
medan den andra ansökan hanterar kostnaderna för själva
saneringsentreprenaden.
För första delen gäller kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning,
företagshälsovård m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av
projektets databas, informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och
andra löpande kostnader och har överlämnats till Naturvårdsverket, beslut har
ännu inte delgetts projektet.
Projektledningen har för avsikt att lämna in den andra delen av bidragsansökan
för Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan
hamnar på 148 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnaderna
förenade med saneringsentreprenaden.
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog 2017-06-14, § 37,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ansökan
gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14,
godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till
Naturvårdsverket. 2) Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre
ändringar i ansökan.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-08-14, § 117, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för
Etapp 3, daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidare fördelning till Naturvårdsverket. 2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
bemyndigas att göra mindre ändringar i ansökan.
Vid sammanträdet lämnar ordföranden Hans-Inge Svensson (S) och vik
projektledare David Bohgard en redogörelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 116
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2017-06-14, § 37
Del 2 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av
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efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson
(SD), Lennart Pettersson (C) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Ansökan gällande
den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14, godkänns
och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till Naturvårdsverket. 2)
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att göra mindre ändringar i
ansökan.
Kim Hellström (SD): Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande, punkt 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen: (DDBD, SOAN, PREV)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 232-2017, VON 58-2017

§ 113 Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg
för resultat år 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2017-05-30. 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.
Tjänsteskrivelsen hanterar resultatöverföring från 2016.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-06-15, § 43, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2017-05-30. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen fattade 2017-08-14, § 118, följande beslut: 1. Förvaltningen
uppdras att senast till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma
med ett underlag som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom
sina ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell i
skrivelse daterad 2017-05-30. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond
per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-06-15, § 43
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn
Ekelund (L), Anders Svärd (S) och Stefan Pettersson (M): 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2017-05-30. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, AAJN, AELD, JBN, AAN, SAMA)
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Dnr KS 222-2017, SBN 21-2017

§ 114 Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur)
i Kågeröd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att bygga ny mötesstation i Kågeröd med stöd av järnvägsplan för
Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620.
För att bygga nytt mötesspår behöver stödmur upprättas som inkräktar på
intilliggande industrifastighet vilket strider mot gällande plan. Ny detaljplan
behöver därför tas fram för berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 106, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-08-14, § 119, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 119
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 106
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson
(SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl
(Stödmur) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se
Länsstyrelsen i Skåne län
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Dnr KS 223-2017, SBN 22-2017

§ 115 Detaljplan för Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att, med stöd av järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i
Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620, bygga ny mötesstation i Svalöv.
För att bygga nytt mötesspår behöver bland annat nytt teknikhus anläggas vars
placering strider mot gällande plan. Ny detaljplan behöver därför tas fram för
berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 107, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-08-14, § 120, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 120
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 107
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson
(SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135
m fl (Teknikhus) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Dnr KS 224-2017, SBN 23-2017

§ 116 Detaljplan för Södra Svalöv 9:33 m fl
(Stationsområde, Järnvägsgatan) i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att, med stöd av järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i
Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620, bygga ny mötesstation i Svalöv.
Järnvägsplanens placering av bland annat bullerskydd och spår medför strid
mot gällande plan. Ny detaljplan behöver därför tas fram för berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 108, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde, Järnvägsgatan) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-08-14, § 121, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 121
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 108
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22.
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh
(MP), Sara Billquist Selberg (L), Teddy Nilsson (SD) och Gunnar Bengtsson
(S): 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.
I ärendet yttrade sig vidare Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Protokollsanteckning
Charlotta Eldh (MP): ”Önskan om att detaljplan för anslutande gång- och
cykelvägar preciseras så snart som möjligt.”

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Dnr KS 268-2017

§ 117 Fråga om när ungdomsrådet startas
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en fråga till ordföranden i
bildningsnämnden, ang om ungdomsråd kommer att startas inom denna
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Fråga till ordförande i bildningsnämnden, inkommen 2017-08-20
I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (L) och Linn Alenius Wallin (FI).
Protokollet ska skickas till:
Linn Alenius Wallin (FI)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Dnr KS 228-2017

§ 118 Motion, Förbud mot upplåtelse av offentlig plats
samt uthyrning av kommunal mark och lokal till
nazistiska och andra våldsbejakande
organisationer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en motion i vilken bl.a. följande framgår.
Feministiskt initiativ vill att ett kommunalt ställningstagande mot nazism och
annan våldsbejakande organisering ska skrivas in i de allmänna
ordningsföreskrifterna. Vi menar att det per definition finns anledning att anta att
en nazistisk organisation kommer begå brott vid en allmän sammankomst.
Eftersom nazismens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot folkgrupp
och nazismen till sin natur är våldsam. För FN var andra världskriget exempel
nog för att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra –
det är helt enkelt för farligt. 1965 antog FN konventionen för avskaffande av
rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för
– och åtog sig att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde
konventionen 1972 men lever fortfarande inte upp till kraven vilket vi får
löpande kritik för från konventionens expertråd.
I motionen förslås att:


Följande stycke förs in i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svalövs
kommun. ”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är
det inte tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier
eller nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark eller
lokaler som ägs av kommunen. Med ”nazistiska” avses de som själva
definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska. Förbud ska även
gälla andra våldsbejakande extremistiska verksamheter där skyddet av
allmänheten bör gå före.”

Motionen presenteras av motionären Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2017-07-02
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(21)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Dnr KS 260-2017

§ 119 Motion, Utredning om ny ekonomistyrningsmodell
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion i vilken
bl.a. följande framgår. Vi har under senare år kunnat konstatera att
prognossäkerheten i de ekonomiska redovisningarna inte har varit
tillfredställande. Det har varit stora differenser från en rapport till en annan och
därutöver har årsbokslutet visat andra resultat. Eftersom uppföljningar och
månads- och delårsrapporter nettoredovisas är det omöjligt att följa effekterna
av ändrade intäkter. Det inne bär bl.a. att ökade intäkter kan användas i
organisationen utan att det tas politiska beslut om det, vilket är
otillfredsställande. Därutöver har det framför allt under senare år kommit statliga
engångsanslag, ibland med krav på motprestationer och ibland utan. Detta har
ytterligare försvårat bedömningen av redovisningarna och beslutsunderlagen.
Vi ser därför angeläget att se över kommunens ekonomistyrning och
redovisningsmodell, för att stärka möjligheterna att både ta rätt beslut och att
kontrollera användningen av skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter på
ett bättre sätt än idag.
I motionen föreslås att:


En utredning av ekonomistyrningen genomförs, med syftet att skapa
säkrare budgetunderlag, prognoser och rapporter.

Motionen presenterades av motionären Fredrik Jönsson (C).

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), inkommen 201708-14
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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