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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30-22.16
Mötet ajournerades 18.49-18.55
Mötet ajournerades 19.55-20.10
Mötet ajournerades 21.13-21.14

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), tjg ordförande, dock ej § 132 och § 134
Anna Berg von Linde (M)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C), tjg ordförande § 132
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande, tjg ordf § 134
Angelie Fröjd (M), dock ej § 125
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Annie Karlsson (S)
- (SD)
- (C)
- (S)
- (SD)
Stefan Pettersson (M)
- (SD)
- (C)
Charlotta Eldh (MP)
- (S)
Aase Jönsson (KD), dock ej § 124
- (SD)
- (L)
- (C)
Elisabet Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
- (S)
- (M), ordförande
- (SD)
Jörgen Persson (SD)
- (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 119-123
Sara Rävås, nämndsekreterare
Helena Heintz, nämndsekreterare
Elisabeth Andersson, revisor
Patrik Sandberg, ljudansvarig
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Sten Schmidt (SD) och Annie Karlsson (S)
2020-06-18, kl. 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 119 - 134

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Ingrid Ekström (SD), Lennart Pettersson (C), Claes Hallberg (S)
§§ 119-131, § 133 § 132
§ 134

Justerare
Sten Schmidt (SD)

Annie Karlsson (S)

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

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Rävås

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(30)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

§ 119 Beslutad ärendelista
§ 120 Avsägelser och val .................................................................................... 4
§ 121 Yttrande över revisionsrapport: Likvärdig skola - Insatser för stöd och
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Dnr 1-2020

§ 120 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Therese Ravander (KD) godkänns.
2. Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Therese Ravander
(KD) väljs Marie Dahlström (KD).
3. Valet av ny ersättare i bildningsnämnden efter Bedrija Halilovic (S)
bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Bedrija Halilovic (S) har i skrivelse, inkommen 2020-03-17, avsagt sig
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Valet bordlades på
kommunfullmäktiges sammanträden 2020-04-27, § 47, och 2020-05-25, § 100.
Therese Ravander (KD) har i skrivelse, inkommen 2020-06-12, avsagt sig
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 47 och 2020-05-25, § 100
Avsägelse från Bedrija Halilovic (S), inkommen 2020-03-17
Avsägelse från Therese Ravander (KD), inkommen 2020-06-12
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Berörda förtroendevalda

Justerare
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Dnr KS 114-2020, BIN 224-2020

§ 121 Yttrande över revisionsrapport: Likvärdig skola Insatser för stöd och stimulans
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten och bildningsnämndens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen (PwC) har under höstterminen 2019 genomfört en granskning, som
syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden en
ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan?
Granskningen är avgränsad till insatser för stöd och stimulans. Utifrån genomförd
granskning är det PwC:s bedömning att bildningsnämnden inte helt säkerställer
en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan.
PwC konstaterar att det finns mål, rutiner och riktlinjer när det gäller insatser för
stöd, dock inte stimulans, och att de i huvudsak följs i organisationen. PwC
konstaterar vidare att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom
förvaltningen för att stärka likvärdigheten. Revisionen bedömer dock att
nämnden bör efterfråga mer information inom området och agera vid
identifierade brister för att stärka likvärdigheten
PwC grundar sin bedömning på utfallet av nedanstående kontrollmål:


Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området
o



Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och används
o



PwC bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

Det görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas för
bildningsnämnden
o



PwC bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

PwC bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

Bildningsnämnden vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvärdighet
o

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

PwC rekommenderar bildningsnämnden att:

Justerare

-

dokumentera och utveckla stöd för skolornas arbete med extra
stimulans, för att öka förutsättningarna för ett likvärdigt arbete där varje
elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar

-

följa förvaltningens arbete med insatser för stöd och stimulans som en
del av det systematiska kvalitetsarbetet

-

få information om förvaltningens arbete med utvecklingsstrategin liksom
den kommande förvaltningsövergripande barn- och elevhälsoplanen,
inklusive rutin för överlämnande
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-

vidta åtgärder vid identifierade brister i likvärdigheten

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande med sina synpunkter.
Bildningsnämnden fattade 2020-05-07, § 51, följande beslut: 1) Förvaltningens
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 155, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Granskningsrapporten och bildningsnämndens yttrande
noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 155
Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 51
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-04-30
Revisionsgranskning, Likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans
Missiv, Granskning av likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1. Granskningsrapporten och
bildningsnämndens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, SARA)

Justerare
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Dnr 6-2019

§ 122 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Tertialbokslut
per 2020-04-30 för Svalövs kommun samt
kompletteringsbudget III
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsbokslut per den 30 april 2020 godkänns.
2. Myndighetsnämndens ram minskas gällande personalkostnader med 1
716 800 kronor.
3. Samhällsbyggnadsnämndens ram ökas gällande personalkostnader
med 1 716 800 kronor.
4. Myndighetsnämndens investeringsram gällande räddningstjänsten
minskas med 200 000 kronor.
5. Kommunstyrelsens investeringsram gällande räddningstjänsten ökas
med 200 000 kronor.
6. Bildningsnämndens investeringsram gällande fritidsverksamheten
minskas med 710 000 kronor.
7. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram gällande
fritidsverksamheten ökas med 710 000 kronor.
8. Nämnder och styrelser uppmanas visa största möjliga återhållsamhet
under resten av året, mot bakgrund av de befarade omfattande
effekterna på kommunens ekonomi genom lägre skatteintäkter med
anledning av Covid-19.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 om en ny modell för ekonomisk
uppföljning med två delårsbokslut och nu föreligger det första delårsbokslutet
för perioden januari till april månad 2020 (2020-04-27, § 53).
Utfallet för kommunen per den 30 april är ett positivt resultat om 3,7 miljoner
kronor efter balanskravsavstämningen. På grund av den rådande pandemin,
vikande skatteintäkter och en viss oklarhet gällande kommande statsbidrag blir
det dock mycket svårt att göra en väl underbyggd helårsprognos.
Vidare finns det ett behov av ytterligare justeringar av olika nämnders ramar
och investeringsanslag till följd av de nya strukturer som är beslutade.
I maj 2019 gjordes inom samhällsbyggnadssektorn en omorganisation av planoch byggenheten i samband med att dåvarande plan- och byggchef slutade sin
anställning. Verksamheterna renodlas med en bygglovsenhet som arbetar
direkt mot myndighetsnämnden och en plan- och exploateringsenheten som
verkar mot samhällsbyggnadsnämnden. I samband med denna omorganisation
gjordes ingen förändring gällande budgetramarna för respektive nämnd, vilket

Justerare
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medför att medel för delar av personalkostnaderna för plan- och exploateringsenheten ligger kvar på myndighetsnämnden.
Idag görs interndebiteringar gällande personalkostnaderna för att kostnaderna
ska hamna på rätt verksamhet. Detta är ett både otydligt och onödigt arbete
som försvårar uppföljningen av kostnaderna. Med anledning av ovanstående
föreslås en justering av berörda nämnders ramar.
Kommunfullmäktige fattade den 26 november 2019, § 200, beslut om att
ansvaret för räddningstjänsten skulle flyttas från dåvarande bygg- och
räddningsnämnden till kommunstyrelsen från och med årsskiftet 2020. Vid detta
tillfälle gjordes dock ingen justering avseende räddningstjänstens investeringsanslagen, vilket medför att dessa anslag ligger kvar på nuvarande
myndighetsnämnden. Därför föreslås att räddningstjänstens investeringsanslag
flyttas från myndighetsnämnden till kommunstyrelsen.
Slutligen föreslås en överflyttning av fritidsverksamhetens investeringsanslag
från bildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Detta för anslagen skall
ligga på den nämnden som har ansvaret för verksamheten enligt fullmäktiges
beslut den 26 november 2019, § 201.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 160, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Delårsbokslut per den 30 april 2020 godkänns.
2) Myndighetsnämndens ram minskas gällande personalkostnader med 1 716
800 kronor. 3) Samhällsbyggnadsnämndens ram ökas gällande
personalkostnader med 1 716 800 kronor. 4) Myndighetsnämndens
investeringsram gällande räddningstjänsten minskas med 200 000 kronor. 5)
Kommunstyrelsens investeringsram gällande räddningstjänsten ökas med 200
000 kronor. 6) Bildningsnämndens investeringsram gällande
fritidsverksamheten minskas med 710 000 kronor.
7) Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram gällande fritidsverksamheten
ökas med 710 000 kronor. 8) Nämnder och styrelser uppmanas visa största
möjliga återhållsamhet under resten av året, mot bakgrund av de befarade
omfattande effekterna på kommunens ekonomi genom lägre skatteintäkter med
anledning av Covid-19.
Kommunfullmäktige medger Jane Bergman, ekonomichef, att i ärendet svara
på sakfrågor ställda av ledamöterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 160
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 201
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 53
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2020
Delårsbokslut per den 30 april 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1.
Delårsbokslut per den 30 april 2020 godkänns. 2. Myndighetsnämndens ram
minskas gällande personalkostnader med 1 716 800 kronor. 3.
Samhällsbyggnadsnämndens ram ökas gällande personalkostnader med 1 716
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800 kronor. 4. Myndighetsnämndens investeringsram gällande
räddningstjänsten minskas med 200 000 kronor. 5. Kommunstyrelsens
investeringsram gällande räddningstjänsten ökas med 200 000 kronor. 6.
Bildningsnämndens investeringsram gällande fritidsverksamheten minskas med
710 000 kronor. 7. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram gällande
fritidsverksamheten ökas med 710 000 kronor. 8. Nämnder och styrelser
uppmanas visa största möjliga återhållsamhet under resten av året, mot
bakgrund av de befarade omfattande effekterna på kommunens ekonomi
genom lägre skatteintäkter med anledning av Covid-19.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, DAZK, EMTO, JRKH, MAZO)

Justerare
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Dnr 68-2020

§ 123 Årsredovisning 2019 – Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inera ABs årsredovisning för år 2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för Inera AB.
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 158, följande beslut: Den verksamhet
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Inera ABs årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud
instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Inera
AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 158
Årsredovisning 2019 för Inera AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Inera ABs årsredovisning för år 2019 noteras. 2.
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
SKL Företag AB
Inera AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr 72-2020

§ 124 Årsredovisning 2019 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona – Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning
för år 2019 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona
Svalöv för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 157, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 157
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2019 noteras. 2. Direktionen för Samordningsförbundet
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Jäv
På grund av jäv deltog Aase Jönsson (KD) inte i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun

Justerare
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Dnr 71-2020

§ 125 Årsredovisning 2019 - Kommunförbundet
Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2019
noteras.
2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning med granskningsrapport och revisionsberättelse från
Kommunförbundet Medelpunkten 2019.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 156, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2019
noteras. 2) Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 156
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år
2019 noteras. 2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Jäv
På grund av jäv deltog Angelie Fröjd (M) inte i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs stad
Höganäs kommun
Klippans kommun
Landskrona stad
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerare
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Dnr KS 169-2020, VON 63-2020

§ 126 Start av Bostad med särskild service för barn, 9
kap. 7 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild
service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS.
2. Finansiering av verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom
ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad
är 2,2 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2018 (VON 2018-05-24, § 55) fattades beslut om start av LSS - insatserna
LSS § 9:7 korttidstillsyn och LSS § 9:6 korttidsvistelse utanför det egna
hemmet, i lokaler på Ängslyckan som tidigare fungerat som administrativa
lokaler för LSS verksamheten. Ängslyckan bedömdes med relativt enkla
anpassningar kunna fungera som korttidstillsyn/ korttidsvistelse enligt LSS.
Verksamheten togs i drift sommaren 2018 och har fungerat som komplement till
korttidstillsyn/korttidsvistelse på Garvaren. Verksamheten har nyttjats av ett
fåtal ungdomar (2-3). För dessa ungdomar har verksamheten inneburit att
ungdomarna och deras familj, haft en fungerande familjesituation med boende
och skola.
2020-03-04 inkom till myndigheten en ansökan om LSS § 9:8 bostad med
särskild service för barn. LSS-handläggare och myndighetens enhetschef har
bedömt att behov föreligger, därmed har insatsen bifallits för två ungdomar.
Behovet beräknas finnas i tre år, då ungdomarna slutar gymnasiesärskolan.
Efter avslutad gymnasiesärskola upphör rätten till LSS § 9:8 bostad med
särskild service för barn. Föreligger det fortsatt behov av särskilt boende finns
möjligheten för den enskilde att ansöka om insatsen LSS § 9:9 bostad med
särskild service för vuxna.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-05-13, § 47, följande beslut: 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering etableras ett
barnboende (Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS) i befintliga
lokaler på Ängslyckan LSS med kapacitet att verkställa barnboendebeslut för
två (2) brukare. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
finansiering uppdrar Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden
att ge SvalövsLokaler AB i uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler på
Ängslyckan för beräknad driftstart av barnboende LSS 2020-08-01.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med
särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 2) För ändamålet
utökas Vård- och omsorgsnämndens driftbudget med 920 tkr för 2020,
motsvarande perioden augusti till december. 3) Vård- och omsorgsnämnden
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tillförs ett extra investeringsanslag för ändamålet år 2020 om 100 tkr för
inventarier ute och inne. 4) Finansiering av verksamheten för år 2021 och
framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023.
Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 153, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med
särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 2) Finansiering av
verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget
2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 153
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 64
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1. Vård- och
omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7
§ LSS på Ängslyckan LSS. 2. Finansiering av verksamheten för år 2021 och
framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023.
Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, JRKH, SARA, HAHZ, JEBM, AAN, EVLT, MSDG, RTAT)
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Dnr KS 157-2020, MN 19-2020

§ 127 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd antas.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är antagna av
kommunfullmäktige 2014-01-27 och reviderad 2018-01-01.
2018-01-01 reviderades dokumentet, riktlinjer för serveringstillstånd så att den
följer gällande lagstiftning SFS (2010:1622) alkohollagen.
Revidering av dokumentet riktlinjer för serveringstillstånd nu när det inte är
socialnämnden utan det är myndighetsnämnden som hanterar
serveringstillstånd i Svalövs kommun enligt alkohollagen.
Ändringar i dokumentet riktlinjerna för serveringstillstånd är reviderat från
socialnämnden till myndighetsnämnden.
Myndighetsnämnden föreslog 2020-03-23, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 162, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 162
Myndighetsnämndens protokoll 2002-03-23, § 30
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27.
Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Svalövs kommun, daterad
2020-02-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd
antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (LBN, LAHH, FKRT)
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Dnr 154-2020

§ 128 Interpellation, Redogörelse för extra utdelning
från AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande rörande en redogörelse för den extra utdelning från AB
SvalövsBostäder som beslutades av kommunfullmäktige december 2019.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 114, följande beslut: Ärendet
bordläggs till kommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson
(S).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 114
Svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 2020-0522
Interpellation, inkommen 2020-04-27
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
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Dnr 161-2020

§ 129 Interpellation, Användning av utdelning på
aktiekapital hos AB SvalövsBostäder för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande rörande hur stor del av den extra utdelning från
AB SvalövsBostäder som beslutades av kommunfullmäktige 2019, som nyttjats
hittills.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 115, följande beslut: Ärendet
bordläggs till kommande sammanträde.
I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Aase Jönsson
(KD) och Anneli Persson (S).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 115
Svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 2020-0522
Interpellation, inkommen 2020-05-11
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
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Dnr 179-2020

§ 130 Motion, Inventering och ibruktagande av ödehus
och ödetomter på landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) har 2020-06-01 inkommit med motionen, Inventering och
ibruktagande av ödehus och ödetomter på landsbygden.
I motionen föreslås följande:
-

Samhällsbyggnadsförvaltningen genom att använda fungerande
metoder från andra kommuner gör en ödehus- och tomtinventering i
kommunen

-

Ägarna till de tomma fastigheterna kontaktas med målet att hitta nya
ägare

-

Inventering av extremt ovårdade tomter och fastigheter görs.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-06-01
Marie Irbladh (C) presenterade i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning motionen vid sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE)
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Dnr KS 374-2017, VON 19-2018

§ 131 Motion, Måltidsvän för seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2020-03-24.

Reservation
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), David Lenander
(V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl förslag

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Ida Andersson (C) har inkommit med
en motion rörande måltidsvän för seniorer. I motionen föreslås följande:
-

Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till
att starta projektet ”Måltidsvän”.

-

Om detta faller väl ut ges Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
under ett år pröva och utvärdera projektet ”Måltidsvän”.

Ensamhet bland äldre är en utbredd företeelse, där ett sätt att minska
ensamheten och öka gemenskapen, är att införa måltidsvän för målgruppen.
Kostnaden för införandet skulle då begränsas till en matportion per vecka och
person (77 kr, 2020). Tillkommande kostnader är en frivilligsamordnare som
arbetar upp en struktur för volontärverksamhet med olika ideella organisationer.
Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för senioren, dock ska
förmånsbeskattning i förhållande till volontärer beaktas om värdet av fria
luncher överstiger gränsen för förmånsbeskattning.
Motionen föreslås avslås med motivering;
-

att sektorn idag inte har någon upparbetad organisation för att verkställa
förslaget och

-

att förslaget är otydligt avseende vilken målgrupp som avses med
”äldre” och avsaknad av tydliga kriterier för målgruppen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-03-25, § 29, följande:
Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-24, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 29,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen
avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 201903-24.
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 100, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-03-24.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 84, följande: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 116, följande: Ärendet bordläggs
till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 116
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 100
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 29
Ordförandes yttrande, daterad 2020-03-24
Motion, inkommen 2017-12-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Teddy
Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Motionen avslås, med hänvisning till
vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-03-24.
Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP),
Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och Lennart Pettersson (C): 1.
Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Marie Irbladhs m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Angelie Fröjds m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Angelie Fröjds m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till
Marie Irbladhs m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Angelie
Fröjds m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MEMG, SARA)
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Dnr KS 290-2018

§ 132 Motion, Webbsändning av
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den
senaste vägledningen runt webbsända fullmäktige samt textning.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. I motionen
föreslås följande:


”Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv,
anpassad lösning för Svalövs kommun som underlag för beslut för att
senast december 2019 införa webbsända kommunfullmäktige
sammanträden.



Att förvaltningen skapar ett digitalt biliotek där både politiker och
allmänheten kan titta på webbsändningar i efterhand.



Att i kostnadsförfrågan även ha med att det skall finnas möjlighet att
ställa fråga hemifrån, samt att i förväg visa på vilka möten som detta
ska tillåtas på.



Att i media, på hemsidan och på Svalövs Facebook sida informera om
arbetet långt i förväg för att ska en förväntning.”

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 202, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsens för beredning.
Motionen har därefter remitterats till kommunfullmäktiges presidium för
yttrande.
Ämnet har varit föremål för motioner vid flera tidigare tillfällen, 2004 (Dnr 5052004) från Harry Franzén (Centrumdemokraterna) och 2015 (Dnr 614-2015)
från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C). Den senare bifölls, och en
utredning genomfördes. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 201603-21, § 37 (Dnr 1208-2015).
Fullmäktige fattade då följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar
för webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser.
Den då genomförda utredningen torde fortfarande kunna utgöra ett underlag för
beslut om tillförande av medel.
Något beslut om att tillföra budgeten anslag för ändamålet har dock inte fattats,
varken för budgetåret 2017, 2018, 2019 eller 2020. Frågan har inte prioriterats.
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Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett
anslag för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en
prioriterad fråga.
Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja
webb-sända fullmäktiges sammanträden, produktionen måste ge ett
professionellt och seriöst intryck. För att vara informativ, bör fler än en kamera
användas, och t ex aktuellt ärende och talare framgå.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 7, följande:
Föreliggande förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 7,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen
anses besvarad med hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges
presidium.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 85, följande: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 117, följande: Ärendet bordläggs
till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 117
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 7
Yttrande, daterat 2020-03-19
Remittering från kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202
Motion, inkommen 2018-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD) och Aase Jönsson (KD): 1. Motionen
återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den senaste
vägledningen runt webbsända fullmäktige samt textning.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), David Lenander
(V), Anneli Persson (S), Charlotta Eldh (MP), Claes Hallberg (S) och Marie
Irbladh (C): 1. Motionen bifalles. Punkt 1 ändras till: ”Att kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv, anpassad lösning för Svalövs kommun
som underlag för beslut för att införa webbsända kommunfullmäktige
sammanträden.” Punkt 2 ändras till ”Att kommunstyrelsen skapar ett digitalt
biliotek där både politiker och allmänheten kan titta på webbsändningar i
efterhand.”
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande avseende
återremiss, och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE)
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Dnr 94-2019

§ 133 Motion, Utegym i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande,
daterat 2020-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Claes Hallberg (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 2019-03-25 med
motionen ”Utegym i Svalövs kommun”.
I motionen yrkar socialdemokraterna följande:


Att kommunförvaltningen tar fram ekonomisk kalkyl för att anlägga
utegym



Att kommunförvaltningen undersöker sponsring och bidrag för
finansiering av utegym



Att kommunförvaltningen undersöker vilka platser i kommunens tätorter
det finns lämpliga platser att anlägga utegym



Att kommunförvaltningen lägger fram en plan för införande i
kommunens tätorter med målet att vara klart under 2019.

Motionen överlämnades 2019-08-08 till bildningsnämnden för behandling.
Bildningsnämnden fattade 2020-05-07, § 53, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2020-04-30, antas som bildningsnämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande, daterat 2020-04-30.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-01, § 166, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande, daterat 2020-04-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 166
Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 53
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-30
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 52
Motion, inkommen 2019-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Teddy Nilsson (SD): 1. Motionen avslås, med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-04-30.
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Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Elisabeth Salonen Ripa (F), Charlotta
Eldh (MP), David Lenander (V) och Marie Irbladh (C): 1. Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl och Fredrik Jönssons m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Kim Hellströms m fl
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Kim Hellströms m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Kim Hellströms m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till
Fredrik Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Kim
Hellströms m fl yrkande. Ordförande hade på grund av lika röstetal den
avgörande rösten. 1 ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 2).
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, SARA)
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Dnr 341-2019

§ 134 Motion, Redovisning bifallna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Jönssons m fl förslag.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C), J Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom
2019-10-14 med motion, Redovisning av bifallna motioner.
I motionen föreslås följande:


Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de
bifallna motionerna.



En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 176, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till
kommunfullmäktiges presidium.
Motionärerna pekar i motionen på den viktiga frågan gällande uppföljning av
fattade politiska beslut. Som en konsekvens av revisonens granskningsrapport
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut (Dnr KS 81-2020) kommer
en Rutin för återrapportering av fullmäktiges beslut (Dnr KS 92-2020) inom kort
att beslutas.
Rapporten har understrukit vikten av denna typ av uppföljning, och också att
uppdrag tidsätts och ges de resurser som är nödvändiga för genomförandet.
Det kan också konstateras att givna uppdrag m m fortlöpande måste ses över
och politiskt prioriteras, bl a mot bakgrund av skiftande politiska majoriteter.
Som en konsekvens av rapporten tar förvaltningen nu fram ett förslag till Rutin
för återrapportering av fullmäktiges beslut, vilken avses beslutas inom kort.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 8, följande:
Föreliggande förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 8,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot
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bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses motionen
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 86, följande: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 118, följande: Ärendet bordläggs
till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 118
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 86
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 8
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-19
Remitteringsbeslut, daterat 2019-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 176
Motion, inkommen 2019-10-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): 1. Motionen
anses besvarad med hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges
presidium.
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Charlotta Eldh (MP): Motionen
bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl och Fredrik Jönssons m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Ingrid Ekströms m fl
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Ingrid Ekströms m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Ingrid Ekströms m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till
Fredrik Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Ingrid
Ekströms m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 3).
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Omröstningsbilaga 1) - § 131 Motion, Måltidsvän för seniorer
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

Jävig

1

1
1
1

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

27 -

SD

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA
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Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1
1

1

1
11
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Omröstningsbilaga 2) - § 133 Motion, Utegym i Svalövs kommun
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Jävig

1

1
1
1
1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

27 -

SD

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

10

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 3) - § 134 Motion, Redovisning bifallna motioner
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

1 Teddy Nilsson

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

Jävig

1

1
1
1

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

27 -

SD

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1
1
1
1

1

1
1

1

1
11

Utdragsbestyrkande

10

0

0

