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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30-20.00
Ajournering kl. 18.38 – 19.00

Beslutande

Anette Hallberg (S) tjg ers för Birgitta Jönsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M)
Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Linda Lindberg (SD)
Lennart Pettersson (C)
Anneli Persson (S)
Angelie Fröjdh (M) tjg ers för Ann Pettersson (M)
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, tjg ordförande § 182
Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Alexandra Borg (SD)
Ida Andersson (C)
Ulla Wallin (S)
Stefan Pettersson (M)
Marika Jardert (V) tjg ers för Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Pernilla Ekelund (L) tjg ers för Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Linn Alenius Wallin (FI)
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C)
Kerstin Nordstedt (S) tjg ers för Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Nämndsekreterare, Louise Linde
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Ida Andersson (C), Claes-Olof Malmberg (M)
2017-12-21, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 175-189

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Karl-Erik Kruse (S) §§175-181, §§183-189, Christer Laurell (C) § 182

Justerare
Ida Andersson (C)

Claes-Olof Malmberg (M)

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

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(24)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18

§ 175 Beslutad ärendelista
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189

Utdelning av Miljöpris och Byggnadsvårdspremium 2017 ........................ 4
Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Avsägelser och val .................................................................................... 6
Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvården .............. 9
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018 i Svalövs kommun ... 11
Justering av anläggningsavgifter för VA avseende annan fastighet ....... 13
Kommunalt partistöd – bestämmelser och belopp 2018 ........................ 14
Fråga, statliga bidrag för ensamkommande barn ................................... 16
Fråga, Är metoo även wetoo? ................................................................. 17
Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 ...................................... 18
Motion, Måltidsvän för seniorer ............................................................... 19
Motion, Samordnad varudistribution ....................................................... 20
Motion, gratis larm till våra äldre ............................................................. 22
Avslutning ................................................................................................ 24

Följande ärenden lades till dagordningen vid sammanträdet: " Fråga, Är metoo
även wetoo?" och "Avslutning".
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Dnr 26-2017, 27-2017

§ 176 Utdelning av Miljöpris och Byggnadsvårdspremium
2017
Sammanfattning av ärendet
Ajournering kl. 18.38 – 19.00 för luciatåg och utdelning av miljöpris samt
byggnadsvårdspremium för år 2017.
Miljöpriset 2017 har av samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-28, § 178, tilldelas
Anette Nilsson.
Motivering: Anette Nilsson får 2017 års miljöpris för att hon under många år
delat med sig av sitt stora kunnande inom trädgårdsodling.
Genom föreläsningar, reportage i radio och blogg har Anette satt Svalövs
kommun på kartan i odlings-Sverige. Trädgården är också öppen för
allmänheten fler gånger per år. I alla sammanhang för hon fram vikten av att
tänka ekologiskt i odlandet. Anette är självförsörjande på många livsmedel och
vill gynna lokalproducerad mat och provar hela tiden nya metoder och sätt att
återanvända restmaterial i den egna odlingen.
Byggnadsvårdspremiet 2017 har av bygg- och räddningsnämnden 2017-11-21,
§ 106, tilldelats Anna Haraldsson Jensen och Viktor Jensen för fastigheten
Röstånga 5:21.
Motivering: Efter renovering och trots vissa förändringar har huset kvar mycket av
sin ursprungliga karaktär. Renoveringen och tillbyggnaden är varsamt och kunnigt
genomförda, lyfter karaktären på huset och påverkar omgivningen på ett positivt
sätt.
Nämnden vill uppmärksamma fastighet Röstånga 5:21 och arbetet som har lagts på
att renovera och bygga till huset med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska
och miljömässiga värde genom att tilldela dess ägare Anna Haraldsson Jensen och
Viktor Jensen kommunens byggnadsvårdspremium.
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§ 177 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2017
från vård- och omsorgsnämnden (Dnr VON 1-2017 och KS 193-2017)
b) Länsstyrelsens beslut gällande valdistrikt i Svalövs kommun. (Dnr 1762017)
c) Medelpunktens delårsrapport för 2017 samt granskningsrapport och
revisorernas utlåtande. (Dnr 76-2017)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 178 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelse från Mikael Nilsson (M) godkänns.
2. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Mikael Nilsson (M) väljs
Angelie Fröjdh (M)
3. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Angelie Fröjdh (M) väljs Anna
Berg von Linde (M).
4. Linda Lindbergs (SD) begäran om att behålla nämnds-, styrelse- och
utskottsuppdrag efter ändrad folkbokföringsadress till annan kommun
avslås.
5. Avsägelser från Linda Lindberg (SD) godkänns.
6. Avsägelse från Kim Hellström (SD) godkänns.
7. Avsägelse från Ingrid Ekström SD) godkänns.
8. Till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Linda Lindberg (SD) väljs Kim
Hellström (SD).
9. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Kim Hellström (SD) väljs
Andrej Nilsson (SD).
10. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Linda Lindberg (SD) väljs Kim
Hellström (SD).
11. Till ny ledamot i socialnämnden efter Linda Lindberg (SD) väljs Ingrid
Ekström (SD)
12. Till ny ersättare i socialnämnden efter Ingrid Ekström (SD) väljs Hans
Lindström (SD).
13. Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Linda Lindberg (SD)
väljs Wioletta Larsson (SD).
14. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Kim Hellström (SD)
väljs Mats Hannander (SD).
15. Till ny ersättare i valberedningsnämnden efter Linda Lindberg (SD) väljs
Andrej Nilsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Mikael Nilsson (M) har i skrivelse daterad 2017-11-30 avsagt sig uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och bildningsnämnden.
Linda Lindberg (SD) har i skrivelse inkommen 2017-11-27 begärt att få behålla
nämnds-, styrelse- och utskottsuppdrag efter ändrad folkbokföringsadress till
annan kommun.
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I kommunallagen 4 kap 8 § stadgas följande: "Om en förtroendevald upphör att
vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en
förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under
återstoden av mandattiden. Lag (2002:249)."
Av kommentarerna till lagen framgår bl. a följande: Denna bestämmelse är
endast tillämplig på sådana förtroendevalda som utses av fullmäktige och inte
på fullmäktigeledamöter. Ett beslut om att få kvarstå vid sitt uppdrag förutsätter
att den enskilde själv begär det. Bestämmelsen innebär ingen rättighet för den
förtroendevalde. Syftet med bestämmelsen är att den som under en begränsad
period är bosatt och folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna
ges möjlighet att behålla sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Det är fullmäktige som, utifrån en helhetsbedömning, avgör om den
förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag. I denna bedömning bör vägas in
om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen när studier
eller motsvarande slutförts. Vidare bör övervägas om den förtroendevalde har
för avsikt, och reella möjligheter, att delta i sammanträdena i det organ i vilken
den förtroendevalda behåller sitt uppdrag (prop. 2001/02:80 s. 138).1
Linda Lindberg (SD) har i skrivelse daterad 2017-12-18 avsagt sig uppdragen
som ledamot i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden samt
uppdragen som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och
valberedningsnämnden.
Ingrid Ekström (SD) har i skrivelse daterad 2017-12-18 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden.
Kim Hellström (SD) har i skrivelse daterad 2017-12-18 avsagt sig uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mikael Nilsson (M), inkommen 2017-11-30
Begäran från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-11-27
Avsägelse från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-12-18
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD), inkommen 2017-12-18
Avsägelse från Kim Hellström (SD), inkommen 2017-12-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1) Avsägelse från Mikael Nilsson (M) godkänns. 2) Till ny
ledamot i bildningsnämnden efter Mikael Nilsson (M) väljs Angelie Fröjdh (M).
3) Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Angelie Fröjdh (M) väljs Anna Berg
von Linde (M). 4) Linda Lindbergs (SD) begäran om att behålla nämnds-,
styrelse- och utskottsuppdrag efter ändrad folkbokföringsadress till annan
kommun avslås. 5) Avsägelser från Linda Lindberg (SD) godkänns. 6)
Avsägelse från Kim Hellström (SD) godkänns. 7) Avsägelse från Ingrid Ekström
SD) godkänns. 8) Till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Linda Lindberg (SD)
väljs Kim Hellström (SD). 9) Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Kim
Hellström (SD) väljs Andrej Nilsson (SD). 10 ) Till ny ledamot i
1

Lena Dalman m.fl. Kommunallagen – med kommentarer och praxis. 5 uppl. Stockholm:
SKLKommentusMedia, 2011, sid. 276-277.
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bildningsnämnden efter Linda Lindberg (SD) väljs Kim Hellström (SD). 11) Till
ny ledamot i socialnämnden efter Linda Lindberg (SD) väljs Ingrid Ekström
(SD). 12 ) Till ny ersättare i socialnämnden efter Ingrid Ekström (SD) väljs Hans
Lindström (SD). 13) Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Linda
Lindberg (SD) väljs Wioletta Larsson (SD). 14) Till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Kim Hellström (SD) väljs Mats Hannander
(SD). 15) Till ny ersättare i valberedningsnämnden efter Linda Lindberg (SD)
väljs Andrej Nilsson (SD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA)
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Dnr KS 232-2017, VON 58-2017

§ 179 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj
2017 vara 387 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa. I samma
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Det aktuella ärendet gäller uppräkning av ersättningsbelopp för 2017.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 377 kr exkl. moms fr. o m den 1 maj
2016 – 30 april 2017. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,63 %
kommer den att vara 387 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2017.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 475 kr exkl. moms fr. o m den 1
maj 2016 – 30 april 2017. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,63 %
kommer den att vara 488 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14 §, 118, att 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.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 73, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett beslutsunderlag
som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för installation av
trygghetskamera i ordinärt boende.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och
med den 1 januari 2017 411 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser (LOV) är från och med den 1 januari 2017 509 kr exkl.
moms. 2) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver till 93 % upp med
lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad. 3) Anslaget
till sektor social omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och
baseras på antalet brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband
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med delårsbokslut och årsbokslut då eventuella avvikelser justeras. 4) För 2018
tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av
en ny modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella
arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet.
Kommunstyrelsen fattade 2017-11-13,§ 164, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid ett senare sammanträde.
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-04,§ 195, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-18, § 87: Nämnden avser att
justera ersättningsbeloppen och räkna upp dessa under 2018 vilket kommer att
äskas genom anslag ur tilläggsbudgeten.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsens föreslå
fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser
ska från och med den 1 maj 2017 vara 387 kr exkl. moms. 2)
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2017
vara 488 kr exkl. moms.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-12-18, § 202, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den
1 maj 2017 vara 387 kr exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2017-12-18, § 202
Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 § 87
Kommunstyrelsen protokoll 2017-12-04, § 195,
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 164
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 73
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Marika Jardet (V) och Eva Olofsson (C): 1)
Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2017 vara
387 kr exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och
med den 1 maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

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

Protokollsanteckning
Marika Jardet (V) inkom med protokollsanteckning, se bilaga.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN)
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Dnr KS 353-2017, BIN 323-2017

§ 180 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med ändringen att
uppsägning av barnomsorgsplats ska ske en månad innan
omsorgsbehovet upphör.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har på uppdrag av regeringen fattat beslut om nytt belopp för
maxtaxan inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Att
taket förändras i förhållande till föregående år beror på att inkomsttaket har
reglerats. Eftersom taket höjs innebär det att de högsta avgifterna höjs.
De nya högsta avgifterna föreslås tillämpas från den 1 januari 2018.
Då skolverket ännu inte tagit beslut om nytt belopp för maxtaxa vid den tidpunkt
ärendet presenterades för bildningsnämnden, överlämnades ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Bildningsnämnden fattade 2017-11-06, § 106, följande beslut: 1) Informationen
noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-04, § 192, följande beslut: Ärendet
återremitteras till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden fattade 2017-12-11, § 113, följande beslut: Ordförandes
förslag till yttrande antas som bildningsnämndens eget och översänds till
kommunfullmäktige.
Vidare föreslog bildningsnämnden kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att fatta
följande beslut: Förslag till regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med ändringen att uppsägning av
barnomsorgsplats ska ske en månad innan omsorgsbehovet upphör.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-12-18, § 203, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslag till regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med ändringen att uppsägning av
barnomsorgsplats ska ske en månad innan omsorgsbehovet upphör.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-18, § 203
Bildningsnämndens protokoll 2017-12-11, § 113
Förslag till Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2018
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-22
Bildningsnämndens protokoll 2017-11-06, § 106
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Linn AleniusWallin (FI) och Angelie Fröjdh (M): Förslag till regler, taxor och e-tjänster för
barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med
ändringen att uppsägning av barnomsorgsplats ska ske en månad innan
omsorgsbehovet upphör.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl. yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RTN, MAWT, MALM)
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 302-2017, SBN 294-2017

§ 181 Justering av anläggningsavgifter för VA avseende
annan fastighet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 avseende annan fastighet (se bilaga
1) regleras fr o m 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige för Svalövs kommun beslutade 2016-11-28, § 137, att anta
Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Efter diskussioner inom Svalövs kommun har NSVA tagit fram förslag på att
tomtyteavgiften för annan fastighet i anslutningsavgiften, sänkt från 66,40
kronor per kvadratmeter till 56,00 kronor per kvadratmeter exklusive moms.
Detta p.g.a. kostnaderna i vissa fall blivit orimligt höga för vissa
företagsetableringar.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-11-28, § 193, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans
taxebilaga 1 avseende annan fastighet (se bilaga 1) regleras fr o m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-12-04, § 194, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 avseende annan fastighet
(se bilaga 1) regleras fr o m 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 194
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-28, § 193
Bilaga 1 – Taxebilaga 1 som bör gälla fr o m 2018-01-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Angelie Fröjdh (M): 1) Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1
avseende annan fastighet (se bilaga 1) regleras fr o m 2018-01-01.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20-2014

§ 182 Kommunalt partistöd – bestämmelser och belopp
2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglerna för kommunalt partistöd i Svalövs kommun förändras fr o m
2018-01-01 på så sätt att 2 §, tredje stycket, får följande lydelse: ”År
2014 uppgick partistödet till 17 005 kronor per parti och mandatstödet
till 8 392 kronor per mandat. Partistödet beräknas från och med år 2018
i enlighet Prisbasbeloppets förändringar, med år 2014 som basår.
2. Det kommunala partistödet 2018 uppgår därmed till 17 426 kr i
grundstöd och 8 600 kr i mandatstöd.

Sammanfattning av ärendet
Partistödets storlek beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med
budgeten för kommande år för att medge partierna möjlighet att anpassa sin
verksamhet.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 126, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-12-04, § 190, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Reglerna för kommunalt partistöd i Svalövs kommun
förändras fr o m 2018-01-01 på så sätt att 2 §, tredje stycket, får följande
lydelse: ”År 2014 uppgick partistödet till 17 005 kronor per parti och
mandatstödet till 8 392 kronor per mandat. Partistödet beräknas från och med
år 2018 i enlighet Prisbasbeloppets förändringar, med år 2014 som basår. 2)
Det kommunala partistödet 2018 uppgår därmed till 17 426 kr i grundstöd och 8
600 kr i mandatstöd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 190
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 126
Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-10
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, beslutade av
kommunfullmäktige 2015-11-30, § 187

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1) Reglerna för kommunalt partistöd i Svalövs kommun
förändras fr o m 2018-01-01 på så sätt att 2 §, tredje stycket, får följande
lydelse: ”År 2014 uppgick partistödet till 17 005 kronor per parti och
mandatstödet till 8 392 kronor per mandat. Partistödet beräknas från och med
år 2018 i enlighet Prisbasbeloppets förändringar, med år 2014 som basår. 2)
Det kommunala partistödet 2018 uppgår därmed till 17 426 kr i grundstöd och 8
600 kr i mandatstöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 198-2017

§ 183 Fråga, statliga bidrag för ensamkommande barn
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svar på frågan noteras.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en fråga till socialnämndens ordförande
angående statligt bidrag för ensamkommande barn.
Frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27, § 169.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktigesprotokoll 2017-11-27, § 169
Fråga till ordförande i socialnämnden, inkommen 2017-10-25
Protokollet ska skickas till:
Linn Alenius Wallin (FI)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 376-2017

§ 184 Fråga, Är metoo även wetoo?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson angående statligt bidrag för uppropet #metoo.

Beslutsunderlag
Fråga till ordförande i kommunstyrelsen, inkommen 2017-12-06
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 372-2017

§ 185 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande gratis träning för
medborgare över 70.
Vänsterpartiet i Svalöv yrkar på att:


Vård- och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandlas fram ett
bra pris för såväl kommunen och som den enskilda förmånstagaren för
att så fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig
motionsform.



Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla
friskvård för våra äldre.



Vård- och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd
hälsostatus och fortsätter med dessa under och efter projektets
genomförande.

Beslutsunderlag
Motion av Agneta Lenander (V) inkommen 2017-11-27
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 374-2017

§ 186 Motion, Måltidsvän för seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en
motion rörande måltidsvän för seniorer.
Centerpartiets förslag till beslut:


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 ”Målstidsvän”.

Beslutsunderlag
Motion av Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Ida Andersson (C),
inkommen 2017-12-04
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 19-2017, SBN 106-2017

§ 187 Motion, Samordnad varudistribution
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2017-10-09.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion avseende
utredning av en samordnad varudistribution.
I motionen föreslås följande:
-

Förutsättningarna för att inrätta en samordnad varudistribution i Svalövs
kommun utreds.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ordförande skrev ett yttrande, daterat 2017-04-24, där han föreslog att
motionen skulle avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-23, § 89, att ärendet skulle
behandlas vid nästa sammanträde.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har nu skrivit ett nytt yttrande, daterat
2017-10-09, där han föreslår att motionen ska bifallas.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-10-24, § 168, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-09, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen bifalls, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-09.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-13, § 181, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen bifalls, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-09.
Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27, § 174.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktigesprotokoll 2017-11-27, § 174
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 181
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24
Remittering av motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20
Motion, inkommen 2017-01-16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Marie Irbladh (C): 1) Motionen bifalls, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-09.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl. yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, MNVR)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS: 128-2017, VON 54-2017

§ 188 Motion, gratis larm till våra äldre
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion i vilken följande framgår:
Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på
värdet av äldre människor. I takt med att samhällsbilden förändras och fler
kommuninvånare känner sig otrygga, är detta ett steg i riktningen att skapa ett
tryggare samhälle och att skapa känslan av trygghet framförallt för äldre.
Trygghet menar vi sak kunna erbjudas äldre behövande kostnadsfritt. Vi har
idag en tämligen stor efterfrågan till äldreboende och med tanke på det nya
sjukvårdsavtalet kommer andelen äldre med vård i hemmet mest troligt öka
framledes. En del kommuner i landet erbjuder redan trygghetslarm gratis andra
har det till ett lågt pris. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att just
trygghetslarm ska var kostnadsfritt för den invånare, som har fått det
behovsprövat och därmed är berättigad till ett.
I motionen föreslås att:
1. Berörd nämnd ges uppdraget att erbjuda kostnadsfria trygghetslarm till
de som efter behovsprövning blivit berättigade.
2. Berörd nämnd tar ut en installationsavgift vid inkoppling av
trygghetslarm och att priser baseras efter en omvärldsbild.
3. Berörd nämnd erbjuder trygghetslarm efter nuvarande taxa till de som ej
berättigas.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 74, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-06, antas som nämndens eget. Vidare
föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-13, § 182, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06.
Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27, § 175.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktigesprotokoll 2017-11-27, § 174
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 182
Svar på motion om gratis larm till våra äldre, 2017-10-06
Remitteringsbeslut
Motion från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-04-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S): 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06
Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anneli Persson och Linda Lindbergs
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Anneli Persson yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SAMA)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 189 Avslutning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Karl-Erik Kruse tackar kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare för det gångna året samt önskar alla en god jul.
Andre vice ordföranden Christer Laurell tackar ordföranden för det gångna året,
och önskar honom en god jul.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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