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Beslutande ledamöter

Justerandes signatur

Pia Almström (M)
Thomas Lövskog (M)
Anders Lindvall (M)
Ulf Nordström (M)
Annsofie Thuresson (M)
Maria Karlberg (M)
Ulla Nordström (M)
Patrik Bengtsson (M)
Sofia Lindblom (M)
Christian Lindblom (M) ersätter Håkan Hagström (M)
Johan Ericsson (M)
Lovisa Svensson (M)
Kjell-Arne Ohlsson (M)
Gunnar Wiederhielm (M)
Johan Westin (M) ersätter Boriana Åberg (M)
Carina Ingelsson (L)
Anette Bååth (L)
Camilla Mårtensen (L)
Lars Dahlvid (L)
Ann-Britt Svensson (L)
Gregor Gullwi (MP) ersätter Nils Nyberg (MP)
Erika Gunillasdotter Sturesson (MP)
Lars Lundström (MP)
Stina Larsson (C)
Martin Båfält (C)
Lennart Hansson (C)
Lennart Ekström (SD) ersätter Lars Andersson (SD)
Jana Lund (SD)
Alexandra Ekberg (SD) ersätter Erik Nordmark (SD)
Christoffer Jönsson (SD)
Halina Erichson (SD) ersätter Nicklas Hansson (SD)
Henrik Ekberg (SD)
Christer Andersson (SD)
Catrin Tufvesson (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Jan Svensson (S)
Gunni Gustafsson Nilsson (S)
Larserik Johansson (S)
Adela Pereira (S)
Birgitta Dahlén Mårtensson (S)
Gert Nilsson (S)
Rune Sandström (S)
Ulla Svensson (S) ersätter Håkan Lektorp (S)
Markus Nordqvist (S)
Utdragsbestyrkande
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Ingrid Johansson (S)
Anna Landin (S) ersätter Fredrik Jönsson (S)
Jan Persson (V)
Roland Palmqvist (S) (ordförande)
Ersättare

Tommy Almström (M)
Mikael Elmvik (M)
Margaret Holmström (M)
Jan Wikhall (M)
Sonja Ivkovic (L)
Mats Malmström (S)
Ulf Persson (S)

Övriga närvarande

Mikael Persson (Kommundirektör)
Mats Svedberg (Kanslichef)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, protokoll
2017-02-13

4(24)

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13

Justerandes signatur

Valärende - Avsägelse, Solveig Hansson (S)
Valärende - Avsägelse, Henry Hansson (S)
Valärende - Avsägelse, Henrik Ekberg (SD)
Valärende - Karin Wengblad (M)
Valärende - Niklas Mansfield (C)
Försäljning av fastigheten Hög 8:11, Kävlinge (skola i Hög)
Markanvisningsavtal gällande kvarteret Kilen med Bonum Seniorboende
Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och
Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52
Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3
Motion om hur bostadsfrågan löses för nyanlända
Motion om namnbyte på Pris för att motverka våld, rasism, nazism och
främlingsfientlighet
Motion om cykelstölder
Redovisning av inkomna skrivelser

Utdragsbestyrkande
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§1

Dnr: KS 2016/297

Valärende - Avsägelse, Solveig Hansson
(S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Solveig Hanssons avsägelse från uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.
Ulrich Gunnarsson (S) utses till ny ersättare i tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Solveig Hansson (S) har i en skrivelse den 19 oktober avsagt sig uppdaget som ersättare i
tekniska nämnden.
Socialdemokraterna förslår Ulrich Gunnarsson (S) till ny ersättare

Beslutsunderlag
•

Avsägelse, Solveig Hansson (S), tjänsteskrivelse 2017-01-17

Beslutet skickas till
För kännedom
Solveig Hansson
Ulrich Gunnarsson
Tekniska nämnden
För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr: KS 2017/11

Valärende - Avsägelse, Henry Hansson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Henry Hanssons avsägelse och skickar den vidare till
länsstyrelsen för sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Henry Hansson (S) har i en skrivelse daterad den 21 december 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Avsägelse, Henry Hansson (S), tjänsteskrivelse 2017-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Henry Hansson
För verkställighet
Länsstyrelsen Skåne
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr: KS 2017/48

Valärende - Avsägelse, Henrik Ekberg (SD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Henrik Ekbergs avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska
nämnden.
Lennart Ekström (SD) utses till ny ledaomt i tekniska nämnden.
Mikael Carlsson (SD) utses till ny ersättare i tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Henrik Ekberg (SD) har i en skrivelse den 2 februari 2017 avsagt sig uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden.
Sverigedemokraterna föreslår Lennart Ekström (SD) till ny ledamot och Mikael Carlsson till ny
ersättare i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
•

Avsägelse, Henrik Ekberg (SD), tjänsteskrivelse 2017-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Henrik Ekberg
Lennart Ekström
Mikael Carlsson
tekniska nämnden
För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr: KS 2017/21

Valärende - Karin Wengblad (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Karin Wengblads (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
beviljas.
Navid Ghannad (M) utses till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Karin Wengblad avsäger sig i skrivelse daterad den 11 januari 2017 sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Moderaterna föreslår att Navid Ghannad väljs till ny ersättare.

Beslutsunderlag
•

Avsägelse, Karin Wengblad (M), tjänsteskrivelse 2017-02-07

Beslutet skickas till
För kännedom
Karin Wengblad
Navid Ghannad
miljö- och byggnadsnämnden
För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr: KS 2017/51

Valärende - Niklas Mansfield (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Niklas Mansfields (C) avsägelse godkänns.
Mikael Brandt (C) utses till ny ledamot i bildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Niklas Mansfield (C) har i en skrivelse den 7 februari 2017 avsagt sig uppdraget som ledamot i
bildningsnämnden.
Centerpartiet föreslår Mikael Brandt (C) till ny ledamot.

Beslutsunderlag
•

Avsägelse, Niklas Mansfield (M), tjänsteskrivelse 2017-02-08

Beslutet skickas till
För kännedom
Niklas Mansfield
Mikael Brandt
bildningsnämnden
För verkställighet
AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, protokoll
2017-02-13

10(24)

§6

Dnr: KS 2016/283

Försäljning av fastigheten Hög 8:11,
Kävlinge (skola i Hög)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal, jämte bilagor enligt
beslutsunderlag, mellan Kävlinge kommun och Maxistans Finans AB för fastigheten Hög 8:11.

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har under 2016 omlokaliserat den skolverksamhet som bedrevs inom
fastigheten Hög 8:11, skolan i Hög och sagt upp internhyreskontraktet.
Förvaltningarna har gemensamt sökt efter annan lämplig verksamhet att bedriva i lokalerna.
Lokalerna uppfyller dock ej de krav som motsvarar nuvarande lokalbehov. Kommunkansliet har
på uppdrag av kommunstyrelsens presidium i samarbete med KKB Fastigheter AB och Landgrens
fastighetsmäklare utannonserat fastigheten till försäljning.
Utvärderingen av anbuden har skett med utgångspunkt i högsta anbud.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 5/2017, Försäljning av fastigheten Hög 8:11, Kävlinge (skola i
Hög)
Köpeavtal Hög 8:11 med bilagor, signerat

Beslutet skickas till
För verkställighet
Victoria Galbe, ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr: KS 2016/69

Markanvisningsavtal gällande kvarteret
Kilen med Bonum Seniorboende
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner/antar markanvisningsavtal, enligt beslutsunderlag, för
fastigheterna Kilen 1 mfl, Kävlinge.
Kommunfullmäktige beslutar att öppna ett exploateringsprojekt för fastigheterna
Kilen 1, 2 och 3.

Ärendebeskrivning
Kommunen inbjöd i juni 2015 olika intressenter och byggherrar till markanvisningstävling för
kvarteret Kilen i Kävlinge kommun. Fem förslag lämnades in. Kommunstyrelsen beslutade 201512-09 att gå vidare med det bebyggelseförslag som Bonum Seniorboende inlämnade i tävlingen.
Bebyggelseförslaget innefattar ny bebyggelse om cirka 52 bostäder i bostadsrättsform, två
lokaler och en parkeringskällare. Bebyggelsen är uppdelad på fyra huskroppar.
Syftet med detta markanvisningsavtal är att ge riktlinjer och lägga fast förutsättningarna för
detaljplaneläggning, sanering och rivning av befintlig byggnation samt utbyggnad enligt det
vinnande förslaget

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 130/2016, Markanvisningsavtal kvarteret Kilen, Kävlinge
Markanvisningsavtal - Kilen
Bilaga 1-4

Yrkande
Pia Almström (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägget att det ska öppnas ett
exploateringsprojekt för fastigheterna Kilen 1, 2 och 3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkande och förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt föreliggande förslag med Pia Almströms (M) tillägg.

Beslutet skickas till
För verkställighet
Fredric Palm, strategisk planeringschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr: KS 2016/63

Exploateringsavtal med tillhörande
tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och
Tommy Nilsson Holding AB avseende
exploatering inom Barsebäck 42:52
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat exploateringsavtal samt tilläggsavtal med tillhörande bilagor mellan Kävlinge kommun
och Tommy Nilsson Holding AB, enligt bilaga beslutsunderlag, avseende exploatering inom
Barsebäck 42:52 godkänns.
Tommy Nilsson Holding AB presenterad säkerhet, för fullgörandet av exploatörens skyldigheter
gentemot kommunen godkänns.
Tekniska nämnden får i uppdrag att uppföra kommunala anläggningar i enlighet med avtalet
samt arbeta in investeringar i kommande budget.
Exploateringsprojekt för Barsebäck 42:52 startas.

Ärendebeskrivning
Inför kommande exploatering av fastigheten Barsebäck 42:52 har diskussion förts mellan
kommunen och Tommy Nilsson Holding AB, vilket resulterat i ett exploateringsavtal. Avtalet
reglerar sammanfattningsvis följande:
•

•

•

Kommunen bygger ut allmänna anläggningar såsom gator, park och VA. Exploatören står
för faktiska kostnader för utbyggnaden av gatu- och parkanläggningar. Avseende Vaanläggningar erlägger exploatören ersättning till kommunen enligt vid varje tidpunkt
gällande VA-taxa.
Kommunen bygger ut Maria Montessoris väg belägen söder om planområdet.
Exploatören betalar hälften av den faktiska kostnaden avseende utbyggnaden.
Resterande halva kostnad betalas av exploatör Markutveckling i Barsebäck AB
(angränsande planområde) enligt tidigare tecknat exploateringsavtal med denna part.
Tommy Nilsson Holding AB överlåter vederlagsfritt mark för allmän plats till kommunen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Exploatören ska ställa en säkerhet om åtta miljoner kronor för fullgörandet av sina
skyldigheter gentemot Kommunen. I exploateringsavtalet sägs att kommunen godtar en
säkerhet i form av bankgaranti eller pant i Barsebäck 42:52. Exploatören har framfört
önskemål om att istället ställa en säkerhet genom att deponera åtta miljoner kronor till
kommunen. Enligt tilläggsavtalet godtar kommunen att exploatören deponerar åtta
miljoner kronor till konto i bank som kommunen anvisar.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy
Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52
Kommunstyrelsens beslut § 26/2016, Exploateringsavtal för Barsebäck 42:52
Kommunstyrelsens beslut § 104/2016, Tilläggsavtal - Barsebäck 42:52
Exploateringsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB, förslag till
avtal
Bilaga 1, förslag till detaljplan
Bilaga 2, detaljplan inom del av Barsebäck 42:52 samt 2:3
Bilaga 3, karta över exploateringsområdet
Bilaga 4, marköverlåtelser
Bilaga 5, dagvattenutredning
Bilaga 6, geoteknisk undersökning

Beslutet skickas till
För kännedom
Anders Lindahl, ekonom
Victoria Galbe, ekonom
Karin Sandström, ekonom
Mikael Andersson, gatuchef
För verkställighet
Fredric Palm, strategisk planeringschef
tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr: KS 2016/50

Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och
Barsebäck 2:3
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3,
Barsebäck by, Kävlinge kommun.

Ärendebeskrivning
Ovan rubricerat planförslag har varit föremål för granskning under tiden 27 oktober till 4
december 2015 av Miljö och Teknik. De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras i
granskningsutlåtandet.
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Barsebäcksby och syftet för planen är att ge de
planmässiga förutsättningarna för ett nytt bostadsområde med cirka 40-50 bostäder i form av
friliggande villor, parhus eller radhus.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till det rubricerade planförslaget och ser de kvalitéer och
behov planen adresserar i kommunen. Kävlinge kommun har som överordnat mål i
utvecklingsstrategin, för kommunen antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01, att bli Skånes
bästa boendekommun som erbjuder ett boende med livskvalité och möjligheter till ett gott liv.
Denna vision definieras genom målsättningen att kommunen till 2025 har vuxit från cirka 30 000
invånare till 35000. Kommunen ser i sin helhet mycket positivt på att möjligheten att utveckla fler
bostäder och vill betona vikten detta har för kommunen som helhet och för rubricerat
planförslag i Barsebäcksby i synnerhet.
Kommunstyrelsens synpunkter från granskningsskedet har blivit tillgodosedda och redogörs för i
granskningsutlåtandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 27/2016, Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck
2:3 - Antagande
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 2 /2016 Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och
Barsebäck 2:3
Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3, samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3, granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3, planbeskrivning
Detaljplan för del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck 2:3, plankarta

Beslutet skickas till
För kännedom
Fredric Palm, strategisk planeringschef
För verkställighet
Miljö- och byggnadsnämnden
Jimmie Simonsen, detaljplanchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överklagadeanvisning

Överklagandeanvisning
Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Överklagandet skall
dock ges in till Miljö- och byggnadsnämnden i Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge.
Överklagandet skall ske skriftligen. Det skall ha kommit in till Kommunen senast inom tre
veckor från 2017-02-17, då justeringen av protokollet med beslut tillkännagavs på
Kommunens anslagstavla. Senaste dag för överklagande är således
2017-03-13.
Har överklagan inkommit i rätt tid, överlämnar kommunen överklagandet till
Länsstyrelsen.

I skrivelsen skall Du/Ni ange:
Vilket beslut Du/Ni överklagar t ex genom att ange beslutets dag och vad beslutet gäller
Hur Du/Ni begär att beslutet skall ändras och varför, samt
Ditt/Ert namn, adress och telefonnummer.
Skrivelsen bör undertecknas
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§10

Dnr: KS 2016/257

Motion om hur bostadsfrågan löses för
nyanlända
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för ett ökat bostadsbyggande spritt över kommunen
och att tillskriva regeringen med begäran om de vidtar åtgärder för att underlätta byggandet och
förenklar regelverket kring byggprocessen.

Ärendebeskrivning
Catrin Tufvesson (S) och Rune Sandström (S) föreslår i motion att planer för att verkställa tillfälliga
boenden eller motsvarande tas fram snarast då behoven är akuta.
Kävlinge kommun får tilldelningstal för hur många flyktingar kommunen ska ta emot per år. För
2016 har tilldelningstalet varit 116 och för 2017 är det 150 st.
Det är höga tal för Kävlinge kommun och vi konstaterade redan före tilldelningstalens tillkomst
att bristen på bostäder var ett stort problem för vårt mottagande. Detta är inte unikt för Kävlinge.
94 % av Sveriges kommuner har uppgett att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.
För närvarande utreder Migrationsverket om tilldelningstalen ska ändras för 2017 p g a en lägre
tillströmning av flyktingar. Det kan ge kommunen bättre förutsättningar liksom det faktum att
man ställt sig positiva till att tilldelningen för 2017 huvudsakligen kommer att förläggas till andra
halvåret.
Men Kävlinge kommun har ett åtagande och det ska lösas efter bästa förmåga. Hittills har vi gjort
det bra. Vi ligger i toppen i Skåne för 2016 vad gäller antal mottagna och kommunplacerade i
förhållande till tilldelningstalet.
Ett bra mottagande innebär för kommunstyrelsen en naturlig integration i samhället. Det vill
säga inte tillfälliga lösningar med moduler eller dyligt. Kommunen måste planera för ett ökat
byggande i stort och sedan sprida mottagandet över kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ska Kävlinge kommun klara det krävs insatser och nytänkande, men framförallt att regering och
riksdag ger kommunen verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget, ser över vilka lagar
och regler som måste anpassas och funderar på riksintressenas omfattning i förhållande till
behovet av bostäder. I dag är halva landets yta riksintresse och belagt med restriktioner.
Processerna kan också med lagändring göras snabbare och enklare.
Vi i de politiska partierna har ett stort ansvar för att öka bostadsbyggandet. Det är den enda
hållbara lösningen för alla i vårt samhälle och vi har ansvar för alla.
Planering pågår och ska så göra för att hitta lösningar för att öka bostadsbyggandet. I detta
arbete måste alla hjälpas åt. Ompröva gamla ställningstaganden, ompröva gamla detaljplaner
och därtill ha en stor portion nytänkande.
Kommunstyrelsen ser en stor fara i att skapa tillfälliga lösningar utan naturliga kopplingar till
samhället i övrigt. Det motverkar integration och belastar våra verksamheter snett.
Därför föreslår kommunstyrelsen att motionen avses besvarad med ovanstående och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för ett ökat bostadsbyggande och tillskriva regeringen
om åtgärder för att underlätta bostadsbyggandet och förenkla regelverket kring detta.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 14/2017, Motion om bostäder till nyanlända
Motion om bostäder till nyanlända, motionssvar 2017-01-20
Motion om hur bostadsfrågan löses för nyanlända, motion

Yrkande
Rune Sandström (S) och Catrin Tufvesson (S) yrkar bifall till motionen.
Camilla Mårtensen (L) yrkar med instämmande av Lars Lundström (MP), Pia Almström (M) och
Stina Larsson (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkande och förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
har beslutat bifalla motionen varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till motionen
NEJ-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 15 röster JA och 33 röster NEJ, enligt omröstningsbilaga Kf § 10/2017.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Catrin Tufvesson (S)
Rune Sandström (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Voteringsbilaga

Kommunfullmäktige 2017-02-13

Voteringsbilaga Kf § 10/2017
Ja

Pia Almström
Thomas Lövskog
Anders Lindvall
Ulf Nordström
Annsofie Thuresson
Maria Karlberg
Ulla Nordström
Patrik Bengtsson
Sofia Lindblom
Christian Lindblom
Johan Ericsson
Lovisa Svensson
Kjell-Arne Ohlsson
Gunnar Wiederhielm
Johan Westin
- - Carina Ingelsson
Anette Bååth
Camilla Mårtensen
Lars Dahlvid
Ann-Britt Svensson
Gregor Gullwi
Erika Gunillasdotter Sturesson
Lars Lundström
Stina Larsson
Martin Båfält
Lennart Hansson
Lennart Ekström
Jana Lund
Alexandra Ekberg
Christoffer Jönsson
Halina Erichsson
Henrik Ekberg
Christer Andersson
Catrin Tufvesson
Gunilla Tornqvist
Jan Svensson
Gunni Gustafsson Nilsson
Larserik Johansson
Adela Pereira
Birgitta Dahlén Mårtensson
Gert Nilsson
Rune Sandström
Ulla Svensson
Markus Nordqvist
Inrid Johansson
Anna Landin
Jan Persson
Roland Palmqvist, ordförande
Summa

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KD
L
L
L
L
L
MP
MP
MP
C
C
C
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
S

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

33

Avstår
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§11

Dnr: KS 2016/262

Motion om namnbyte på Pris för att
motverka våld, rasism, nazism och
främlingsfientlighet
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet får i uppdrag att se över regelverket för priset för att motverka våld, rasism,
nazism och främlingsfientlighet.
Nytt regelverk och namnförslag ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast 2017-06-30.
Motionen ska därmed anses besvarad

Ärendebeskrivning
Henrik Ekberg (SD) med flera föreslår i motion att priset för att motverka våld, rasism, nazism och
främlingsfientlighet ändras till pris för att motverka våldsbejakande extremism.
Nuvarande pris inrättades efter förslag i motion. Avsikten med inrättandet var att kommunen
skulle kunna uppmärksamma initiativ och insatser som motverkar hot och våld av olika slag i
samhället. Prisets nuvarande namn kan vara begränsande i fråga om vilka som kan tänkas söka
och få ta del av priset.
På det nationella planet har det tillsatts en samordnare mot våldsbejakande extremism och detta
begrepp har blivit vedertaget och anses vittomfattande. Kommunstyrelsens ordförande delar
därför motionärernas bedömning och föreslår att priset byter namn till Pris för att motverka
våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 15/2017, Motion om namnbyte på Pris för att motverka våld,
rasism, nazism och främlingsfientlighet
Motion om namnändring på Pris för att motverka våld, rasism, nazism och
främlingsfientlighet, motionssvar 2017-01-16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Motion om namnändring på "Pris för att motverka våld, rasism, nazism och
främlingsfientlighet"

Yrkande
Martin Båfält (C) yrkar att kommunkansliet får i uppdrag att se över regelverket för priset för att
motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet. Nytt regelverk och namnförslag ska
föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast 2017-06-30. Motionen ska därmed anses
besvarad.
Pia Almström (M) yrkar med instämmande av Henrik Ekberg (SD) och Catrin Tufvesson bifall
Martin Båfälts (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkande och förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
har beslutat enligt Martin Båfälts (C) yrkande.

Beslutet skickas till
För kännedom
Henrik Ekberg (SD)
Lars Andersson (SD)
Christoffer Jönsson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§12

Dnr: KS 2016/189

Motion om cykelstölder
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad. Rådet för trygghet och hälsa får i uppdrag att utvärdera försöket vid
stationerna under hösten 2017.

Ärendebeskrivning
Gert Nilsson (S) föreslår i motion Kävlinge kommun ser över vad man som kommun skulle kunna
göra för att minska/eliminera cykelstölder inom kommunen. Motionären föreslår att motionen
överlämnas till projektet ”Rent, Snyggt och Tryggt”.
I kommunens målsättning att bli Skånes bästa boendekommun är tryggheten en viktig faktor. Att
få ha sina ägodelar i fred är en betydande trygghetsaspekt.
Redan idag vidtas åtgärder i samarbete mellan kommun och Polis. Kameraövervakning som
motionären nämner själv är en viktig kugge. Idag finns kameraövervakning bl a vid stationen i
Kävlinge. Kommunen håller även på och installerar kameraövervakning vid stationen i Dösjebro.
En ansökan har skickats till länsstyrelsen och har godkänts där. Kameraövervakningen har både
preventiv inverkan och är ett bra hjälpmedel för polisen för att utreda begångna brott. Som en
del i satsningen rent, snyggt och tryggt testas nu även nya cykelställ vid stationerna i Kävlinge och
Dösjebro. Vilket är i linje med motionärens förslag. De nya cykelställen är utformade så att själva
ramen på cykeln låses fast i cykelstället, något som gör det svårare att stjäla cykeln. I samband
med förändringen har det även byggts ett väderskydd för cyklar vid Kävlinge
station. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen härmed anses besvarad och att
utfallet av försöket utvärderas av RTH

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 16/2017, Motion om cykelstölder
Motion om cykelstölder, motionssvar 2017-01-16
Motion angående cykelstölder, motion

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Gert Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Pia Almström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkande och förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
har beslutat bifalla motionen varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns:
JA-röst för bifall till motionen
NEJ-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 15 röster JA , 32 röster NEJ och 1 röst AVSTÅR, enligt
omröstningsbilaga Kf § 12/2017. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Gert Nilsson (S)
Per Nordén, säkerhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Voteringsbilaga

Kommunfullmäktige 2017-02-13

Voteringsbilaga Kf § 12/2017
Ja

Pia Almström
Thomas Lövskog
Anders Lindvall
Ulf Nordström
Annsofie Thuresson
Maria Karlberg
Ulla Nordström
Patrik Bengtsson
Sofia Lindblom
Christian Lindblom
Johan Ericsson
Lovisa Svensson
Kjell-Arne Ohlsson
Gunnar Wiederhielm
Johan Westin
- - Carina Ingelsson
Anette Bååth
Camilla Mårtensen
Lars Dahlvid
Ann-Britt Svensson
Gregor Gullwi
Erika Gunillasdotter Sturesson
Lars Lundström
Stina Larsson
Martin Båfält
Lennart Hansson
Lennart Ekström
Jana Lund
Alexandra Ekberg
Christoffer Jönsson
Halina Erichsson
Henrik Ekberg
Christer Andersson
Catrin Tufvesson
Gunilla Tornqvist
Jan Svensson
Gunni Gustafsson Nilsson
Larserik Johansson
Adela Pereira
Birgitta Dahlén Mårtensson
Gert Nilsson
Rune Sandström
Ulla Svensson
Markus Nordqvist
Inrid Johansson
Anna Landin
Jan Persson
Roland Palmqvist, ordförande
Summa

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KD
L
L
L
L
L
MP
MP
MP
C
C
C
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
S

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

32

1
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§13

Dnr: KS 2017/2

Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av inkomna skrivelser, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne län, protokoll 2016-12-15, Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Avgående ledamot: Lennart Möller
Ny ledamot: Håkan Lektorp
Ny ersättare: Henry Hansson
Revisionsrapport – KKB Fastigheter AB, Granskning av upphandlingsprocessen
Kommunstyrelsens beslut § 117/2016, Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare
- Yttrande
Kommunstyrelsens beslut § 6/2017, Revisionsrapport – Granskning av upphandlingsprocessen Yttrande
Kommunstyrelsens beslut § 14/2017, Återrapportering av E-förslag
Mail från privatperson ärende MN 2016/66. Mail inkom 2016-12-05 kl. 11:56

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

