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Sammanträdesdatum

2017-10-30

Plats och tid
Beslutande

Ej tjänstgörande
ersättare

Justerare

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 20.55
Birgitta Jönsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Angelie Fröjdh (M), tjg ers för Olof Röstin (M)
Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Linda Lindberg (SD) §§ 134 - 140
Linda Lindberg (SD), §§ 141 - 155
Lennart Pettersson (C)
Anneli Persson (S)
- (SD), §§ 134 - 140
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Christer Jacobsson (SD), §§ 141 155
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Bedrija Halilovic (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
- (SD)
Ida Andersson (C)
Ulla Wallin (S)
Stefan Pettersson (M)
Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Martin Cervin (SD)
Kristina Carlsson (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)
Anette Hallberg (S)
Kerstin Nordstedt (S)
Anna Berg von Linde (M)
Pernilla Ekelund (L)
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Sammanträdesdatum

2017-10-30

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Kulturchef Elisabet Viktorsson, §§ 134 - 136
Eva Ringshagen, projektledare, §§ 134 - 140
David Bohgard, bitr projektledare, §§ 134 – 140
Arne Nordqvist (C), revisionens ordförande
Hans Inge Svensson (S), Styrelsens för BT Kemi efterbehandling
ordförande, §§ 134 - 140
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L) och Eva Olofsson (C)
Kommunledningskontoret, 2017-11-02, kl 15.00
§§ 134 - 155

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

Eva Olofsson (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-30

Anslaget under tiden

2017-11-03 – 25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson

Justerare
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§ 134 Beslutad ärendelista
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155

Justerare

Utdelning av Svalövs kommuns kulturpris 2017 ....................................... 5
Utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium 2017 ........................... 6
Information................................................................................................. 7
Anmälningsärenden .................................................................................. 8
Avsägelser och val .................................................................................... 9
Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, Etapp III.............................. 10
Delårsbokslut för Svalövs kommun per den sista augusti 2017 ............. 12
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 .................................... 14
Revidering av internkontrollsplanspolicy ................................................. 16
Förfrågan om utökning av ramborgen avseende AB SvalövsLokaler och
AB SvalövsBostäder................................................................................ 17
Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet Medelpunkten ........... 19
Borgen för Kommunalförbundet Medelpunkten ...................................... 21
Förfrågan från Höganäs kommun om att bli medlem i
Kommunalförbundet Medelpunkten ........................................................ 23
Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt av investeringsmedel
till Björkhälls förskola ............................................................................... 24
VA-taxa för Svalövs kommun för 2018 ................................................... 26
Översyn av policy för skyddsjakt – Svalövs kommun ............................. 28
Fråga, tillgång till handlingar och protokoll för bygg- och
räddningsnämndens ledamöter............................................................... 30
Interpellation, jämställdhet som krav vid offentlig upphandling .............. 31
Motion, Upprätta en HBTQI-plan för Svalövs kommun........................... 32
Motion, tillägg till försörjningsstöd ........................................................... 33
Motion, bilpooler för en bättre miljö och för att minska behovet av
parkeringsplatser ..................................................................................... 34
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Dnr 24-2017

§ 135 Utdelning av Svalövs kommuns kulturpris 2017
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 2017-09-18, § 81, följande
beslut: Svalövs kommuns kulturpris 2017 tilldelas John-Ove Hansson.
John-Ove Hansson får Svalövs kulturpris 2017 för Svalöv International
Sculpture Symposium #1 & #2. Det är tack vare John-Oves initiativ och stöd
som medarrangör, som vi i Svalöv har kunnat genomföra ett internationellt
skulptursymposium 2016 och 2017. Det har varit två unika konsthändelser som
har fört kulturlivet i Svalöv till en ny nivå. John-Ove Hansson har också donerat
Svalövs skulpturpark samt flera skulpturer i Svalöv och Röstånga. Genom
John-Oves generositet har konsten blivit en naturlig del av invånarnas vardag
och ett inslag som verkligen särpräglar miljön. Med symposierna har man till
detta fått dynamiska evenemang som lämnar spår i bygden.
Prisutdelning sker den 30 oktober 2017 i samband med kommunfullmäktige.
Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövskonstnärer, som invigs på Svalövs bibliotek den 20 oktober. Priset utses av
Bildningsnämnden och köps in av kommunen.
Årets kulturpris är en akvarellmålning av Henriette Udsen. Henriette är konstnär
och illustratör. Hon är född i Danmark och uppvuxen i Halland, numera bosatt i
Kågeröd, där hon också har sin ateljé. Henriette är utbildad i Halmstad,
Helsingborg och vid Serietecknarskolan i Malmö (som numera heter
Serieskolan).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 25-2017

§ 136 Utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium
2017
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 2017-09-18, § 80, följande beslut: Svalövs kommuns
kulturstipendium 2017 tilldelas Felicia Kure och Ida Andersson.
Felicia Kure är en ung sångare från Svalöv och hon har redan deltagit i flera
artisttävlingar. Hon har sökt stipendiet för att kunna fortsätta utbilda sig till artist.
Felicia har också varit med och startat föreningen Ung Arena.
Ida Andersson har skrivit Berättelsen om Katja, en romansvit i fyra delar. Ida
bor i Kågeröd och hon har sökt stipendiet för att kunna göra ljudbok av sina
böcker, samt om möjligt få dem översatta till slovenska och engelska. Ida
hoppas att hennes böcker ska få spridning till så många och användas i
undervisningen för att öka förståelsen för hur det är att komma till ett nytt land
som flykting.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 137 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs kommun den
28 september 2017 (Dnr 305-2017).
b) Revisionsrapport avseende uppföljning och kontroll inom äldreomsorg
och LSS (Dnr 318-2017).

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 138 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Rapport från resa till vänorten Kedainiai 2017-09-08 - 2017-09-10, samt
program för besök (Dnr 65-2017).
b) Protokoll från revisionen 2017-09-27 (Dnr 319-2017).

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 16-2017

§ 139 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Kristina Carlsson (FI) och Teddy Nilsson (SD)
godkänns.
2. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Kristina Carlsson
(FI) väljs Linn Alenius-Wallin (FI).
3. Till ersättare i AB SvalövsBostäder efter Teddy Nilsson (SD) väljs
Conny Törncrantz (SD).
4. Till ersättare i AB SvalövsLokaler efter Teddy Nilsson (SD) väljs Conny
Törncrantz (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kristina Carlsson (FI) har i skrivelse daterad 2017-10-02 avsagt sig uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Teddy Nilsson (SD) har i skrivelse daterad 2017-10-30 avsagt sig uppdragen
som ersättare i styrelsen för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), daterad 2017-10-02
Avsägelse från Teddy Nilsson (SD), daterad 2017-10-30
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, MNVR)

Justerare
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Dnr KS 234-2016, BTK 3-2017

§ 140 Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, Etapp III
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att revidera bidragsansökan för etapp III
till maximalt ett planeringsår och tre genomförandeår.

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.
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 överlämnades till Naturvårdsverket till deras
fördelningsmöte i april 2017. Ansökan hamnade på 15 720 000 kronor. Beslut
har ännu inte delgetts projektet.
Projektledningen lämnade in den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3 till
Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan hamnade på
151 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnader 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.
Kommunfullmäktige fattade 2017-08-28, § 112, 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.
Kontakter med företrädare för staten har givit vid handen att det finns anledning
att fatta kompletterande beslut, för att skapa bättre förutsättningar för en positiv
behandling av ansökan.
Med anledning av detta föreslog Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 201710-12, § 56, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att revidera bidragsansökan
för Etapp 3 till maximalt ett planeringsår och tre genomförande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16, § 161 att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige utan förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(34)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-30

Vi sammanträdet lämnas en redogörelse av ordföranden i Styrelsen för BT
Kemi efterbehandling Hans-Inge Svensson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 161
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings protokoll, 2017-10-12, § 56
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28, § 112
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
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjdh (M), Fredrik Jönsson
(C), Charlotta Eldh (MP), Teddy Nilsson (SD) och Ulla Wallin (S): 1)
Kommunstyrelsen bemyndigas att revidera bidragsansökan för etapp III till
maximalt ett planeringsår och tre genomförandeår.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen: (HESN, EVSD, DDBD, SNLN)

Justerare
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Dnr 106-2017

§ 141 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den sista
augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnder uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.
2. Delårsbokslutet 2017-01-01--2017-08-31 fastställes.
3. Slutlig bedömning av god ekonomisk hushållning görs i samband med
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun per
den 31 augusti 2017.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 89, följande beslut: Informationen
noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 144, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Nämnder uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi i
balans i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell. 2)
Delårsbokslutet 2017-01-01--2017-08-31 fastställes. 3) Slutlig bedömning av
god ekonomisk hushållning görs i samband med årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2017, inkom 201710-12
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 144
Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti, daterat 2017-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Lennart Pettersson (C): 1)
Nämnder uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i enlighet
med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell. 2) Delårsbokslutet 201701-01--2017-08-31 fastställes. 3) Slutlig bedömning av god ekonomisk
hushållning görs i samband med årsredovisningen.
Teddy Nilsson (SD): Bifall till Birgitta Jönssons yrkanden, punkterna 1) och 2).
I ärendet yttrade sig vidare Agneta Lenander (V).

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

Justerare
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Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Rolf Arne Persson (SD), Ingrid
Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Anders Persson (SD) och Martin Cervin
(SD) deltar ej i beslutet, vad gäller punkt 3).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare
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Dnr 166-2017

§ 142 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30) följande dagar: 29
januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24
september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie
fullmäktigeledamot och underrättelse till ersättare, samt genom
annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på
kommunens webbplats.
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.
4. Kommunfullmäktiges årsplan för 2018 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2018.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 100, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 30 juli, 27 augusti, 24
september, 29 oktober, 19 november och 17 december.
Kommunstyrelsen fattade 2017-10-16, § 147, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 15 januari, 12
februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober,
15 oktober, 12 november och 3 december.
Slutligen föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige 2017-10-16, § 147 att
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30)
följande dagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27
augusti, 24 september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december.
2) Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om
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fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 4)
Kommunfullmäktiges årsplan för 2018 godkännes.

Beslutsunderlag
Förslag till kommunfullmäktiges årsplan, daterad 2017-10-10
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 147
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 100
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Linda Lindberg (SD) och Kristina Carlsson (FI): 1)
Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30) följande dagar: 29 januari,
26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 15
oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december. 2) Sammanträden ska
kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom
personlig kallelse till ordinarie fullmäktigeledamot och underrättelse till
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal
med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 4)
Kommunfullmäktiges årsplan för 2018 noteras.
I ärendet yttrar sig vidare Kristina Carlsson (FI)

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

Justerare
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Dnr 1019-2012

§ 143 Revidering av internkontrollsplanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1
november 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om policy för internkontroll 2012-11-19.
Förvaltningen önskar göra några korrigeringar av tidplanen i denna.
Anledningen är att den nuvarande nämndsorganisationen, som infördes 1
januari 2016, leder till behov av att tidigarelägga vissa moment eftersom
nämnderna nu har en betydelsefull roll i arbetet med internkontroll.
Förändringar är rödmarkerade i skrivelsen från förvaltningen.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 95, kommunstyrelsen föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad
internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1 november 2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 149, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från och
med 1 november 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 149
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 95
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Bilaga, daterad 2017-09-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från
och med 1 november 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommun förvaltningen (JBN, SNLN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 282-2017

§ 144 Förfrågan om utökning av ramborgen avseende AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB SvalövsBostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB SvalövsLokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågan om utökad ramborgen till AB Svalövslokalar och AB SvalövsBostäder
har initierats av presidiet. Ramborgen till AB SvalövsLokaler och AB
SvalövsBostäder behöver höjas beroende på pågående byggnation och
framtida behov de närmaste åren.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 91, följande beslut: Informationen
noteras.
Styrelserna i de båda bolagen har vid styrelsesammanträden den 4 oktober
2017 formellt anhållit om en utökning av borgenssumman.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 150, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB SvalövsBostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2)
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
SvalövsLokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 150
Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelseprotokoll, 2017-10-04
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll, 2017-10-04
Tjänsteskrivelser från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2017-09-07
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 91

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Angelie Fröjdh (M) och Fredrik Jönsson (C): 1)
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
SvalövsBostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2) Kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB SvalövsLokalers
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 218-2016, VON 26-2016

§ 145 Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för
direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.
2. Kommunalförbundet Medelpunkten uppdras att återkomma med ett
reviderat förslag till förtydligande av stadgar vad gäller arvoden, eget
kapital och utdelning till medlemskommunerna, tidpunkt för utbetalning
av utdelning samt ekonomiska konsekvenser för utträdande medlem.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för
revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet
återremitterades.
Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter.
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av
Medelpunkten tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl
tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således för kommunen att anta den
reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-08-17, § 134, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente för kommunalförbundet
Medelpunkten godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-09-11, § 134, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente
för kommunalförbundet Medelpunkten godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2017-09-25, § 125, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 151, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 151
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 125
Bilaga, ändringar och tillägg, inkom 2017-09-12
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 134
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-08-17, § 48
Förvaltningens förslagskrivelse, daterad 2017-08-08
Skrivelse från Medelpunkten; Förbundsordning för kommunalförbundet
Medelpunkten med bilagor 1 och 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) Framlagt förslag till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och revisionen,
samt medlemsdirektiv, antas. 2) Kommunalförbundet Medelpunkten uppdras att
återkomma med ett reviderat förslag till förtydligande av stadgar vad gäller
arvoden, eget kapital och utdelning till medlemskommunerna, tidpunkt för
utbetalning av utdelning samt ekonomiska konsekvenser för utträdande
medlem.
Ingrid Ekström (SD): Bifall till Birgitta Jönssons yrkande, punkt 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA, JBN)
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunalförbundet Medelpunkten
Medlemskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 199-2017

§ 146 Borgen för Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr,
vilket utgör kommunens andel av medlemmarnas totala
borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten begär kommunal borgen av sina
medlemmar. Man anger sitt behov till 40 miljoner kronor. Behovet fördelar sig
på följande delposter


Befintligt extern lån återbetalas

16 mnkr



Förskottsfakturering från medlemmar upphör

8 mnkr



Förstärka förbundets likviditet och möjliggöra investeringar

6 mnkr



Checkkredit

10 mnkr

Förslaget innebär att Kommunalförbundet Medelpunkten i fortsättningen lånar
av Helsingborgs stad. Följden blir då att medlemmarna måste ställa borgen för
den upplåningen. Fördelningen av borgen grundar sig på hur mycket respektive
kommun förbrukat de senaste 3 åren i förhållande till den totala förbrukningen
hos alla medlemmarna.
Svalövs andel är 4,9 % vilket leder till att vårt borgensåtagande blir 1.9 mnkr.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 93, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunalförbundet Medelpunkten
beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket utgör kommunens andel av
medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 152, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1
900 000 kr, vilket utgör kommunens andel av medlemmarnas totala
borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 152
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 93
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-18
Skrivelse från Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): 1) Kommunalförbundet
Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket utgör kommunens
andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 (JBN)
Kommunalförbundet Medelpunkten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 299-2017

§ 147 Förfrågan från Höganäs kommun om att bli
medlem i Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten
godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har inkommit med en förfrågan om att bli medlem i
Kommunalförbundet Medelpunkten.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 94, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 153, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet
Medelpunkten godkännes.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 153
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 94
Kompletterande skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, daterad
2017-09-06
Skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Höganäs kommuns inträde i
Kommunalförbundet Medelpunkten godkännes.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 597-2015, BIN 5-2017 samt 266-2017

§ 148 Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt
av investeringsmedel till Björkhälls förskola
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begäran om utökad investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för
Svalöfs gymnasium godkänns.
2. 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Sammanfattning av ärendet
Under senhösten 2017 kommer den nya delen av Svalöfs Gymnasium att stå
klart. Denna behöver att inredas med inventarier och utrustning för tre arbetslag
och ett mottagningskök. För detta ändamål behöver Svalöfs Gymnasium få
tillgång till en investeringsbudget med 2 500 000 kr redan i december månad för
att kunna nyttja lokalerna. Kapitalkostnaderna kommer att räknas med i
gymnasiepriserna för kalenderår 2018 och kommer därmed att självfinansieras.
Tidigt under våren 2017 blev bildningsnämnden informerade om att Björkhälls
förskola kommer att stå klar tidigare än beräknat. Detta innebär att de beviljade
investeringsmedlen på 300 000 kr för 2018 kommer att behövas tas i bruk
redan under 2017.
Bildningsnämnden föreslog 2017-09-18, § 78, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Begäran om utökad
investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för Svalöfs gymnasium
godkänns. 2) 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 156, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Begäran om utökad investeringsbudget för 2017 med 2 500
000 kr för Svalöfs gymnasium godkänns. 2) 300 000 kr, motsvarande Björkhälls
förskolas beviljade investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 156
Bildningsnämndens protokoll 2017-09-18, § 78
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Lennart Pettersson (C): 1) Begäran om utökad
investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för Svalöfs gymnasium
godkänns. 2) 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, RTN, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 302-2017, SBN 294-2017

§ 149 VA-taxa för Svalövs kommun för 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande förändringar gäller för VA-taxan i Svalöv kommun från och
med 2018-01-01:
i)

Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2017 (111,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt
Svalöv kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med
3,15 % jämfört med 2017.

ii) Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten
med +5% och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning
med 1,7 % jämfört med 2017.

Icke deltagande i beslut
Charlotta Eldh (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Justeringar av VA-taxan beror på kommande investeringar i den kommunala
VA-anläggningen och korrigering av intäkter mellan de olika vattenslagen.
Taxetext och taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades
2017 och förändras inte till 2018. Taxebilaga 3 är därför inte med i
beslutsunderlaget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-09-26, § 136, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar gäller
för VA-taxan i Svalöv kommun från och med 2018-01-01: i) Taxebilaga 1
(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2017 (111,3) i
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv kommuns VA-taxa
§ 10. Justeringen innebär en höjning med 3,15 % jämfört med 2017. ii)
Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten med +5%
och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning med 1,7 % jämfört med
2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 158, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Följande förändringar gäller för VA-taxan i Svalöv kommun
från och med 2018-01-01:
i)

Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2017 (111,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt
Svalöv kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med
3,15 % jämfört med 2017.

ii) Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten
med +5% och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning
med 1,7 % jämfört med 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 158
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 136
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-15
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2018 typhus A och B
Bilaga 2: Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2 till Svalöv kommuns VA-taxa 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjdh (M): 1) Följande
förändringar gäller för VA-taxan i Svalöv kommun från och med 2018-01-01: i)
Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2017 (111,3)
i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv kommuns VAtaxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,15 % jämfört med 2017. ii)
Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten med +5%
och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning med 1,7 % jämfört med
2017.
I ärendet yttrade sig vidare Charlotta Eldh (MP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, MNVR)
NSVA

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 173-2015, SBN 15-2015

§ 150 Översyn av policy för skyddsjakt – Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällbyggnadsutskottet uppdrog 2014-11-12, § 150, åt förvaltningen att se
över kommunens skyddsjaktspolicy. Ett reviderat förslag har tagits fram som
återremitterades till förvaltningen av kommunstyrelsen 2015-06-01, § 133.
Ärendet har därefter inte behandlats politiskt.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-08-29, § 125, följande beslut:
1) Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas. 2) Körersättning ändras till
statlig norm. 3) Förvaltningen uppdras att årligen följa upp den reviderade
skyddsjaktspolicyns efterlevnad.
Det har framkommit att slutligt beslut om policyn bör fattas av
kommunfullmäktige. Ärendet behöver därmed tas upp igen. En revidering har
gjorts avseende ändring av ansvarigt organ från samhällsbyggnadsutskottet till
samhällsbyggnadsnämnden, samt att tillägg har gjorts avseende körersättning,
årlig uppföljning av policyns efterlevnad och vildsvin.
Handlingen kommer revideras redaktionellt avseende körersättning efter
diskussion på sammanträdet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-09-26, § 148, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderad
skyddsjaktspolicy antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 159, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 159
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 148
Uppdaterat förslag till reviderad skyddsjaktspolicy
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-08-29, § 125
Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 133
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 67
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-11-12, § 150

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1. Förslag
till reviderad skyddsjaktspolicy antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MNVR, RNON)
Ajournering 20.30 – 20.45

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(34)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-30

Dnr 284-2017

§ 151 Fråga, tillgång till handlingar och protokoll för
bygg- och räddningsnämndens ledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en fråga till ordförande i bygg- och
räddningsnämnden, angående bygg- och räddningsnämndens ledamöters
tillgång till handlingar och protokoll.
Den enkla frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25,
§ 127. Kommunfullmäktige fattade också beslutet att frågan får ställas.
I ärendet yttrade sig bygg- och räddningsnämndens ordförande Ann Pettersson
(M) och Teddy Nilsson (SD).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 127
Fråga till ordföranden i bygg- och räddningsnämnden, inkommen 2017-09-11

Protokollet ska skickas till:
Teddy Nilsson (SD)
Ann Pettersson (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 288-2017

§ 152 Interpellation, jämställdhet som krav vid offentlig
upphandling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en interpellation till ordföranden i
kommunstyrelsen Birgitta Jönsson (S) angående jämställdhet som krav vid
offentlig upphandling.
Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25, §
129.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 129
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2017-09-09

Protokollet ska skickas till:
Linn Alenius Wallin (FI)
Birgitta Jönsson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 219-2017

§ 153 Motion, Upprätta en HBTQI-plan för Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI), har inkommit med motion rörande upprättande av en
HBTQI-plan för Svalövs kommun.
Feministiskt initiativ anser att Svalövs kommun behöver en hbtq-plan och ökad
kunskap om hbtq-personer. I motionen beskrivs målet med hbtq-planen, vilket
är att medvetandegöra och främja normkritiskt tänkande och fördjupa
kunskaperna hos Svalövs kommuns medarbetare och politiker om
diskrimineringsgrunderna och likabehandling i praktiken.
I motionen föreslås att:


Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan.



Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hbtq-plan för
Svalövs kommun.



Se över möjligheterna till hbtq-certifiering för hela kommunen.

Beslutsunderlag
Motion av Linn Alenius Wallin (FI), inkom 2017-08-20

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 316-2017

§ 154 Motion, tillägg till försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI) har inkommit med motion
rörande tillägg till försörjningsstöd.
I motionen påpekar feministiskt initiativ att alltmer av kommunens service till
medborgare går via internet och kommuninvånarna förväntas ha ständig
uppkoppling till nätet för att kunna ta del av samhällsinformation, göra
frånvaroanmälan och ha kontakt med skola och barnomsorg, kontakt med
myndigheter, söka jobb, etc.
Feministiskt initiativ anser att kommunen bör stötta de invånare som inte själv
har möjlighet att teckna ett bredbandsavtal för att inte riskera att förstärka
utanförskapet hos ekonomiskt utsatta grupper.
I motionen föreslås att:


Kostnader för att ansluta sig till bredband ska ingå i normen för
försörjningsstöd.

Vid mötet presenterade motionären Kristina Carlsson (FI) motionen.

Beslutsunderlag
Motion av Linn Alenius Wallin (FI) och Kristina Carlsson (FI), inkom 2017-10-15

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 317-2017

§ 155 Motion, bilpooler för en bättre miljö och för att
minska behovet av parkeringsplatser
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion rörande
bilpooler för en bättre miljö och för att minska behovet av parkeringsplatser.
I motionen påpekar centerpartiet att det vid planering av nybyggnation av
bostäder och i synnerlighet då flerbostadshus är det ofta problem med att få
ytorna att räcka till även bilparkering i tillräckligt stor omfattning. Detta skulle
delvis kunna lösas genom bilpooler.
I motionen föreslås att:


Kommunen tar initiativet till överläggningar med ägare till flerbostadshus
samt bostadsrättsföreningar om behovet av och möjligheterna till att
bilda bilpooler.

Vid mötet presenterade motionären Fredrik Jönsson (C) motionen.

Beslutsunderlag
Motion av Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C), inkommen 2017-10-16

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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