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Håkan Andersson (C)
Kerstin Nordstedt (S), tjg ers för Anders Svärd (S)
Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande
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Justerare
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Marika Jardert (V)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Annelie Persson (S) och Torbjörn Ekelund (L)
2018-03-01, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 13 – 23

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Claes Hallberg (S)

Justerare
Anneli Persson (S)

Torbjörn Ekelund (L)

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

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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§ 13 Beslutad ärendelista
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Justerare

Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Information................................................................................................. 6
Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne
Nordväst .................................................................................................... 7
Ny släckbil till räddningstjänsten ............................................................... 9
Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018 ................................................ 11
Riktlinjer, serveringstillstånd och avgifter ................................................ 13
Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet - Inrättande av
personalutskott under kommunstyrelsen ................................................ 15
Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet – Revidering av
tabellbilaga till Bestämmelse om ersättning för förtroendevalda i Svalövs
kommun ................................................................................................... 17
Fråga, Är metoo även wetoo? ................................................................. 19
Avsägelser och val .................................................................................. 20
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Dnr -

§ 14 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Länsstyrelsen beslutade 2018-01-30 att utse Katarina Lundgren till nytt
begravningsombud i Svalövs kommun efter att David Lenander begärt
om att bli entledigad från uppdraget. (Dnr 1-2018)
b) Länsstyrelsen beslutade 2018-02-02 att utse Angelie Fröjdh (M) till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Nilsson (M) som avsagt sig
uppdraget 2017-12-18. Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Angelie Fröjdh (M) utses Charlotte Wachtmeister (M). (Dnr 16-2017)
c) Länsstyrelsen beslutade 2018-02-09 att utse Anette Hallberg (S) till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Birgitta Jönsson (S) som avsagt sig
uppdraget 2018-01-29. Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Anette Hallberg (S) utses Stig Lampa (S). (Dnr 1-2018)
d) Revisionsrapport - Granskning av utbildning för nyanlända (dnr 202018)
e) Revisionsrapport - Granskning hantering av flyktingmottagning (192018)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Örkelljunga kommuns
beslut om att återremittera Söderåsens miljöförbunds förslag till nya
taxor för 2018. (Dnr 296-2017)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(28)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr KS 37-2012, BRN 9-2012

§ 16 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun tackar nej till erbjudandet om att ingå i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till nytt samverkansavtal
med Landskrona stad.

Sammanfattning av ärendet
Frågan om fördjupad samverkan gällande räddningstjänsten inom familjen
Helsingborg har aktualiserats under våren 2017. De kommuner som inte är
medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst har
erbjudits möjlighet att analysera förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap
i förbundet från den 1 januari 2019.
En genomlysning av Svalövs räddningstjänst har på uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 101/2017) genomförts av Räddningstjänsten Skåne Nordväst
och överlämnats till kommunen i november 2017. Utredningen i dess helhet
bifogas denna tjänsteskrivelse.
Både alternativet att fortsätta bedriva räddningstjänsten tillsammans med
Landskrona stad eller att gå med i kommunalförbundet Räddningstjänst Skåne
Nordväst är fullt genomförbara med hanterbara konsekvenser såväl operativt
som ekonomiskt. Förvaltningen överlämnar därför ärendet om framtida
inriktning av kommunens räddningstjänst för politiskt ställningstagande.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2018-01-25, § 2, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun tackar nej
till erbjudandet om att ingå i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne
Nordväst. 2) Bygg och räddningstjänsten uppdras att ta fram förslag till nytt
samverkansavtal med Landskrona stad.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-12,§ 10, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommun tackar nej till erbjudandet om att ingå i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 2) Kommunstyrelsen
uppdras att ta fram förslag till nytt samverkansavtal med Landskrona stad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 10
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-01-25, § 2
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2018
Genomlysning av Svalövs räddningstjänst - Räddningstjänsten Skåne
Nordväst, daterad november 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2017, § 101

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson
(C), Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjdh (M): 1) Svalövs kommun tackar nej
till erbjudandet om att ingå i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne
Nordväst. 2) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till nytt
samverkansavtal med Landskrona stad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ann Petterssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Landskrona kommun
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, JBN, MNVR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 21-2018, 69-2017

§ 17 Ny släckbil till räddningstjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bygg- och räddningsnämndens investeringsanslag för 2018 utökas med
5,8 miljoner kronor för att möjliggöra inköp av en ny släckbil till
räddningstjänsten.
2. Begäran om anslag i driftbudgeten för 2019-2021 överlämnas till
kommande arbete med Mål och budget 2019 samt plan 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har en släckbil, 5010, som köptes in 2002. För ca 5 år sedan
renoverades fordonet för att förlänga dess livslängd. Bilen är nu 15 år och
behöver bytas. Ett upphandlingsförfarande inklusive byggtid tar ca 10 månader
från politiskt beslut och räddningstjänstens önskemål är att ha en ny släckbil
senast i början på 2019.
En ny släckbil kostar 5,8 miljoner kronor och en lämplig avskrivningstid är 10 år
på denna typ av fordon. Detta påverkar budgeten och de årliga
kapitalkostnaderna för denna investering är ca 650 000 kr/år.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2018-01-25, § 5, kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bygg- och
räddningsnämndens investeringsanslag för 2018 utökas med 5,8 miljoner
kronor för att möjliggöra inköp av en ny släckbil till räddningstjänsten. 2) Byggoch räddningsnämndens driftbudget utökas med 650 tkr per år i kommunens
strategiska budget för 2019, 2020 och 2021 i syfte att bekosta de årliga
kapitalkostnaderna för den nya släckbilen.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-12,§ 11, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Bygg- och räddningsnämndens investeringsanslag för 2018 utökas
med 5,8 miljoner kronor för att möjliggöra inköp av en ny släckbil till
räddningstjänsten. 2) Begäran om anslag i driftbudgeten för 2019-2021
överlämnas till kommande arbete med Mål och budget 2019 samt plan 20202021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 11
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-01-25, § 5
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2018-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Sara Billquist Selberg (L) och Fredrik Jönsson (C): 1) Byggoch räddningsnämndens investeringsanslag för 2018 utökas med 5,8 miljoner
kronor för att möjliggöra inköp av en ny släckbil till räddningstjänsten. 2)
Begäran om anslag i driftbudgeten för 2019-2021 överlämnas till kommande
arbete med Mål och budget 2019 samt plan 2020-2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, EMTO, JBN, MNVR)
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 296-2017

§ 18 Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 163, skall ny
taxa för Söderåsens miljöförbund träda i kraft först under förutsättning
av samtliga övriga medlemskommuners beslut, månaden efter det att
sista kommun antagit taxan.

Sammanfattning av ärendet
Den 2017-10-10, § 86, föreslog Söderåsens miljöförbund kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun att höja samtliga taxor. Därutöver föreslogs taxa
för tillsyn av e-cigaretter.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 106, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Taxor för Söderåsens miljöförbund
antas att gälla från och med 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-13, § 169, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Taxor för Söderåsens miljöförbund antas att gälla från och med
1 januari 2018.
Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27, § 163, följande beslut: 1) Taxor för
Söderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-12, § 23, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 163, skall
ny taxa för Söderåsens miljöförbund träda i kraft först under förutsättning av
samtliga övriga medlemskommuners beslut, månaden efter det att sista
kommun antagit taxan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 23
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2018-01-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, 163
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 169
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 106
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2017-10-10, § 86
Taxa för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Bilaga 1
Bilaga 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, §
163, skall ny taxa för Söderåsens miljöförbund träda i kraft först under
förutsättning av samtliga övriga medlemskommuners beslut, månaden efter det
att sista kommun antagit taxan.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JBN, MNVR)
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 375-2017, SN 116-2017

§ 19 Riktlinjer, serveringstillstånd och avgifter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs kommun
(bilaga 2) antas.
2. Förslag till höjda avgifter för serveringstillstånd och tillsyn, i enlighet
med bilaga 4, antas gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för alkoholtillstånd antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27,
behöver revideras. I riktlinjerna ingår även avgifter för ansökan, kunskapsprov
och tillsyn. För att det i framtiden ska vara lättare att ändra i riktlinjerna eller
avgifterna föreslås två separata dokument, ett för riktlinjer och ett för avgifter.
Avgifter för ansökan, kunskapsprov och tillsyn har inte ändras sedan 2012-0217. I de nuvarande avgifterna är det en del poster som saknas och som man
därför inte kan ta ut avgift för. Förslaget är därför att ändra och höja avgifterna
så att kommunen kan vara självförsörjande när det gäller
alkoholhandläggningen.
Socialnämnden föreslog 2017-11-17, § 166, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för
alkoholtillstånd i Svalövs kommun (bilaga 2) antas. 2) Förslag till höjda avgifter
för serveringstillstånd och tillsyn, i enlighet med bilaga 4, antas gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2018-2018-02-12, § 21.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-26, § 28, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs kommun
(bilaga 2) antas. 2) Förslag till höjda avgifter för serveringstillstånd och tillsyn, i
enlighet med bilaga 4, antas gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 21
Socialnämndens protokoll 2017-11-20, § 166
Riktlinjerna för alkoholtillstånd antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27,
bilaga 1.
Reviderade riktlinjer (markerat rött), bilaga 2.
Avgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 (2012-02-17), bilaga 3.
Förslag på ändringar och höjningar av avgifter, bilaga 4.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs
kommun (bilaga 2) antas. 2) Förslag till höjda avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn, i enlighet med bilaga 4, antas gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, LTBN, SAMA)

Justerare
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Dnr 27-2018

§ 20 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet - Inrättande av personalutskott under
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
antas att gälla fr o m 2018-03-01. Stycke 2 i § 42 ändras till följande
skrivning: Ersättare i personalutskottet har rätt att närvara även vid
sammanträde då han eller hon inte tjänstgör.
2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 201803-01.

Reservation
Olof Röstin (M), Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Claes-Olof
Malmberg (M), Stefan Pettersson (M), Sara Billquist Selberg (L) och Angelie
Fröjdh (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2018-02-12, § 11, bl a följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att inför ett extra kommunstyrelsesammanträde
och fullmäktigesammanträde den 26 februari 2018 ta fram ett förslag till
inrättande av personalutskott under kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2018,
vad gäller reviderat förslag till reglemente och ersättningsbestämmelser.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen, reviderade ersättningsbestämmelser och reviderad
delegeringsordning.
Kommunstyrelsen fattade 2018-02-26, § 29, följande beslut: 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, antas föreliggande reviderade förslag till
delegeringsordning. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
reglemente och arvodebestämmelser, väljs Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson
(C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Agneta Lenander (V) till
ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01. 3) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, väljs Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), Kim Hellström
(SD), Sara Billquist Selberg (L) och Linn Alenius Wallin (FI) till ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01. 4) Till ordförande i
kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01 väljs Fredrik Jönsson (C).
5) Till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01
väljs Teddy Nilsson (SD).

Justerare
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Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att
gälla fr o m 2018-03-01. Stycke 2 i § 42 ändras till följande skrivning: Ersättare i
personalutskottet har rätt att närvara även vid sammanträde då han eller hon
inte tjänstgör. 2) Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 2018-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 29
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2018-02-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 11

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C) och Charlotta
Eldh (MP): 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2018-03-01. Stycke 2 i § 42 ändras till
följande skrivning: Ersättare i personalutskottet har rätt att närvara även vid
sammanträde då han eller hon inte tjänstgör. 2) Föreliggande reviderade
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs
kommun, avs kommunstyrelsens personalutskott och krisledningsnämnden
antas att gälla fr o m 2018-03-01.
Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl och Torbjörn Ekelunds m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Jan Zielinskis m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN)
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Dnr 358-2017

§ 21 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet – Revidering av tabellbilaga till Bestämmelse
om ersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 201803-01.

Reservation
Olof Röstin (M), Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Claes-Olof
Malmberg (M), Stefan Pettersson (M), Sara Billquist Selberg (L) och Angelie
Fröjdh (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av förändrad politisk majoritet och inrättande av personalutskott
under kommunstyrelsen, föreslås vissa förändringar i bilagan till
ersättningsbestämmelserna.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-26, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande reviderade
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs
kommun, avs kommunstyrelsens personalutskott och krisledningsnämnden
antas att gälla fr o m 2018-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 30
Förslag till reviderad tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för
förtroendevalda i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 11

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 2018-03-01.
Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Avslag på Jan Zielinskis yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl och Torbjörn Ekelunds m
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Jan Zielinskis m fl yrkande.

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CEN)
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Dnr 198-2017

§ 22 Fråga, Är metoo även wetoo?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson angående uppropet #metoo.
Frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-18, § 184,
samt vid sammanträdet 2018-01-29, § 82.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktigesprotokoll 2018-01-29, § 8
Kommunfullmäktigesprotokoll 2017-12-18, § 184
Fråga till ordförande i kommunstyrelsen, inkommen 2017-12-06
I ärendet yttrade sig Jan Zielinski (S) och Agneta Lenander (V).
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren
Ajournering 19.20 – 19.35

Justerare
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Dnr 1-2018

§ 23 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Leif Hägg (M), Jan Zielinski (S), Ann Pettersson (M),
Claes Hallberg (S), Christer Laurell (C), Fredrik Jönsson (C), Ida
Andersson (C), Håkan Andersson (C), Eva Olofsson (C), Johan Wigrup
(C), Birgit Landquist (C), Lennart Pettersson (C), Linn Alenius Wallin
(FI), Agneta Lenander (V), Christa Gustafsson Ohlson (FI), Julius
Hansson (S), Christina Karlsson (FI) och Ingrid Ekström (SD) godkänns.
2. Till ny ordförande i bildningsnämnden fr o m 2018-03-01 väljs Fredrik
Jönsson (C).
3. Till ny vice ordförande i bildningsnämnden fr o m 2018-03-01 väljs Kim
Hellström (SD).
4. Till ny ledamot och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden fr o m
2018-03-01 väljs Lennart Pettersson (C)
5. Till ny vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden fr o m 2018-03-01
väljs Teddy Nilsson (SD).
6. Till ny ordförande i och bygg- och räddningsnämnden fr o m 2018-03-01
väljs Håkan Andersson (C).
7. Till ny vice ordförande i bygg- och räddningsnämnden fr o m 2018-0301 väljs Teddy Nilsson (SD).
8. Till nya ledamöter i valnämnden väljs Göran Winér (S), Kate
Haeggström (C), Ingrid Ekström (SD), Per-Olof Andersson (M) och
Anette Hallberg (S).
9. Till nya ersättare i valnämnden väljs Gunnar Bengtsson (S), Björn
Nordström (C), Kim Hellström (SD), Birgitta Zadenius (L) och Lillemor
Gisselbrecht (S).
10. Till ordförande i valnämnden väljs Göran Winér (S)
11. Till vice ordförande i valnämnden väljs Ingrid Ekström (SD).
12. Till nya ledamöter i krisledningsnämnden väljs Jan Zielinski (S), Fredrik
Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) och Anneli Persson
(S).
13. Till nya ersättare i krisledningsnämnden väljs Émilie Lundgren (S), Eva
Olofsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Krister
Olsson (S).
14. Till ordförande i krisledningsnämnden väljs Jan Zielinski (S).
15. Till vice ordförande i krisledningsnämnden väljs Teddy Nilsson (SD).
16. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Kruse (S) väljs Eva
Inhammar (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(28)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

17. Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB
SvalövsBostäder efter Karl-Erik Kruse (S) väljs Eva Olofsson (C).
18. Valet av ny ersättare för ombud för Svalövs kommuns aktier vid
bolagsstämmor med AB SvalövsBostäder efter Eva Olofsson (C)
bordläggs.
19. Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB
SvalövsLokaler efter Karl-Erik Kruse (S) väljs Eva Olofsson (C).
20. Valet av ny ersättare för ombud för Svalövs kommuns aktier vid
bolagsstämmor med AB SvalövsLokaler efter Eva Olofsson (C)
bordläggs.
21. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Svärd (S) väljs Émilie
Lundgren (S).
22. Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Anders Svärd (S)
väljs Agneta Lenander (V).
23. Till nytt ombud för Svalövs kommun vid KommunAssurans Syd AB
bolagsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) fr o m 2018-03-01, väljs Jan
Zielinski (S).
24. Valet av ny ersättare för ombud vid KommunAssurans Syd AB
bolagsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) fr o m 2018-03-01, bordläggs
25. Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i Sverige ek för
föreningsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) fr o m 2018-03-01, väljs
Lennart Pettersson (C).
26. Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i
Sverige ek för föreningsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) fr o m 201803-01, väljs Kim Hellström (SD)
27. Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommunförbundet Skånes
förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) fr o m 2018-03-01, väljs Jan
Zielinski (S).
28. Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Skånes luftvårdsförbunds
förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) fr o m 2018-03-01, väljs Jan
Zielinski (S).
29. Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommun vid Skånes
luftvårdsförbunds förbundsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) fr o m
2018-03-01, väljs Teddy Nilsson (SD).
30. Till ny ledamot i styrelsen för NSVA Nordvästra Skånes Vatten- och
Avlopps AB efter Birgitta Jönsson (S) fr o m ordinarie bolagsstämma år
2018, väljs Jan Zielinski (S).
31. Till ny ersättare i styrelsen för NSVA Nordvästra Skånes Vatten- och
Avlopps AB efter Fredrik Jönsson (C) fr o m ordinarie bolagsstämma år
2018, väljs Teddy Nilsson (SD).
32. Till ny suppleant i styrelsen för Sydvatten AB efter Birgitta Jönsson (S)
fr o m ordinarie bolagsstämma år 2018, väljs Jan Zielinski (S).
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33. Till ny ersättare för ombud vid AB Sydvattens bolagsstämmor efter
Fredrik Jönsson (C) fr o m 2018-03-01, väljs Teddy Nilsson (SD).
34. Till ny ledamot i valberedningsnämnden efter Leif Hägg (M) väljs Ann
Pettersson (M).
35. Till ny ordförande i valberedningsnämnden efter Leif Hägg (M) väljs Ida
Andersson (C).
36. Till ny vice ordförande i valberedningsnämnden efter Ida Andersson (C)
väljs Ingrid Ekström (SD).
37. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Jan Zielinski (S) fr o m 201803-01 väljs Bedrija Halilovic (S).
38. Till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Claes Hallberg (S) fr om
2018-03-01 väljs Christer Laurell (C).
39. Till ny förste vice ordförande i kommunfullmäktige efter Ann Pettersson
(M) fr o m 2018-03-01 väljs Claes Hallberg (S).
40. Till ny andre vice ordförande i kommunfullmäktige efter Christer Laurell
(C) fr o m 2018-03-01 väljs Ingrid Ekström (SD).
41. Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Christer
Laurell (C) fr o m 2018-03-01 väljs Johan Wigrup (C).
42. Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Christer Laurell
(C) fr o m 2018-03-01 väljs Johan Wigrup (C).
43. Till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Ida Andersson (C) fr o m
2018-03-01 väljs Christer Laurell (C).
44. Till ny ledamot socialnämnden efter Ingrid Ekström (SD) fr o m 201803-01 väljs Hans Lindström (SD).
45. Till ny ersättare i socialnämnden efter Hans Lindström (SD) fr o m 201803-01 väljs Ingrid Ekström (SD).
46. Till ny vice ordförande i socialnämnden efter Håkan Andersson (C) fr o
m 2018-03-01, väljs Hans Lindström (SD).
47. Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Håkan Andersson (C)
fr o m 2018-03-01 väljs Martin Rosdahl (C).
48. Till ny vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden efter Eva Olofsson
(C) fr o m 2018-03-01 väljs Ingrid Ekström (SD).
49. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Eva Olofsson (C) fr o m 201803-01 väljs Anneli Appelskog (C).
50. Till ny ersättare i bygg- och räddningsnämnden efter Johan Wigrup (C)
fr o m 2018-03-01 väljs Jörgen Esbjörnsson (C).
51. Till ny vice ordförande i styrelsen för BT Kemi efterhandling efter Birgit
Landquist (C) fr o m 2018-03-01 väljs Kim Hellström (SD).
52. Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart
Pettersson (C) fr o m 2018-03-01 väljs Ida Andersson (C).
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53. Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart
Pettersson (C) fr o m 2018-03-01 väljs Ingrid Ekström (SD).
54. Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart
Pettersson (C) fr o m 2018-03-01 väljs Ida Andersson (C).
55. Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart
Pettersson (C) fr o m 2018-03-01 väljs Ingrid Ekström (SD).
56. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Linn Alenius Wallin
(FI) fr o m 2018-03-01 väljs Julius Hansson (S).
57. Till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Agneta Lenander (V)
fr o m 2018-03-01 väljs Marcus Donnerhag (S).
58. Till ny ersättare i socialnämnden efter Christa Gustafsson Ohlson (FI) fr
o m 2018-03-01 väljs Kristina Carlsson (FI).
59. Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Julius Hansson (S) fr
o m 2018-03-01 väljs Charlotta Eldh (MP).
60. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) fr o m
2018-03-01 väljs Elisabeth Ripa (FI).

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i besluten, förutom
vad gäller punkterna 9) och 13).

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29, § 4 bordlades valet av ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Kruse (S), nytt ombud för Svalövs
kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB SvalövsBostäder efter Karl-Erik
Kruse (S), nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB
SvalövsLokaler efter Karl-Erik Kruse (S), ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Anders Svärd (S), ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Anders Svärd
(S), nytt ombud för Svalövs kommun vid KommunAssurans Syd ABs
bolagsstämmor efter Birgitta Jönsson (S), nytt ombud för Svalövs kommun vid
Kommuninvest i Sverige ek för föreningsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) och
nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommunförbundet Skånes
förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S).
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-02-12, § 24 att återkalla samtliga uppdrag
som ledamot och ersättare i valnämnden och krisledningsnämnden samt
uppdragen för presidierna (ordföranden och vice ordföranden) i
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
räddningsnämnden.
Leif Hägg (M) har i skrivelse daterad 2018-02-01 har avsagt sig uppdraget som
ledamot och ordförande i valberedningsnämnden.
Jan Zielinski (S) har i skrivelse daterad 2018-02-13 har avsagt sig uppdraget
som ledamot i bildningsnämnden.
Claes Hallberg (S) har i skrivelse daterad 2018-02-20 avsagt sig uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige.
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Ann Pettersson (M) har i skrivelse daterad 2018-02-16 avsagt sig uppdraget
som förste vice ordförande i kommunfullmäktige.
Christer Laurell (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig uppdragen
som andre vice ordförande i kommunfullmäktige och som suppleant i styrelsen
för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig uppdragen
som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i
bildningsnämnden, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt vice
ordförande i näringslivsrådet.
Ida Andersson (C) har i skrivelser inkomna 2018-0-21 avsagt sig uppdragen
som vice ordförande i valberedningsnämnden och som nämndeman vid Lunds
tingsrätt.
Håkan Andersson (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig
uppdraget som vice ordförande i socialnämnden samt som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
Eva Olofsson (C) har i skrivelser inkomna 2018-02-21 avsagt sig uppdraget
som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och som ersättare i
bildningsnämnden.
Johan Wigrup (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig uppdraget
som ersättare i bygg- och räddningsnämnden.
Birgit Landquist (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig uppdraget
som vice ordförande i styrelsen för BT Kemi efterbehandling.
Lennart Pettersson (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21 avsagt sig
uppdragen som vice ordförande och ledamot i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler.
Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse daterad 2018-02-23 avsagt sig uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Agneta Lenander (V) har i skrivelse daterad 2018-02-23 avsagt sig uppdraget
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2018-02-23 avsagt sig uppdragen
som ersättare för ombud i KommunAssurans Syd AB bolagstämmor, ersättare i
styrelsen i NSVA AB, ersättare för ombud i KommunInvest i Sverige Ek för.,
ersättare för ombud i Skånes Luftvårdsförbund samt ersättare för ombud i AB
Sydvattens bolagsstämmor.
Christa Gustafsson Ohlson (FI) har i skrivelse daterad 2018-02-23 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Julius Hansson (S) har i skrivelse inkommen 2018-02-26 avsagt sig uppdraget
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Kristina Carlsson (FI) har i skrivelse inkommen 2018-02-26 avsagt sig
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.
Ingrid Ekström har i skrivelse daterad 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
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Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingrid Ekström, daterad 2018-02-27
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), inkommen 2018-02-26
Avsägelse från Julius Hansson (S), inkommen 2018-02-26
Avsägelse från Christa Gustafsson Ohlson (FI), daterad 2018-02-23
Avsägelse från Agneta Lenander (V), daterad 2018-02-23
Avsägelse från Linn Alenius Wallin (FI), daterad 2018-02-23
Avsägelse från Lennart Pettersson (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Birgit Landquist (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Johan Wigrup (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Eva Olofsson (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Håkan Andersson (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Ida Andersson (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelser från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2018-02-21 och 2018-02-23
Avsägelse från Christer Laurell (C), inkommen 2018-02-21
Avsägelse från Claes Hallberg (S), daterad 2018-02-20
Avsägelse från Ann Pettersson (M), daterad 2018-02-16
Avsägelse från Jan Zielinski (S), inkommen 2018-02-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 24
Avsägelse från Leif Hägg (M), inkommen 2018-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29, § 4

Sammanfattning av ärendet
För samtliga uppdrag, förutom nedanstående, fanns bara ett förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjdh (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Kim Hellström (SD) som vice ordförande i bildningsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Ann Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i bygg- och räddningsnämnden.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som vice ordförande i bygg- och
räddningsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Per-Olof Andersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i valnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Per-Olof Andersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i valnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som vice ordförande i krisledningsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) har av sina respektive partier
föreslagits som ny ledamot i styrelsen för NSVA Nordvästra Skånes Vatten- och
Avlopps AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som ny ledamot i styrelsen för NSVA
Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) har av sina respektive partier
föreslagits som ny ersättare för ombud vid AB Sydvattens bolagsstämmor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(28)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) ny ersättare för ombud vid AB Sydvattens
bolagsstämmor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Ann Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i valberedningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i
valberedningsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Stefan Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD) och Thomas Löfgren (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Hans Lindström (SD) som vice ordförande i socialnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Stefan Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i vård- och
omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD) och Agneta Sörensen (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i styrelsen för BT Kemi efterbehandling.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Kim Hellström (SD) som vice ordförande i styrelsen för BT Kemi
efterbehandling.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Ann Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsBostäder.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i styrelsen för AB
SvalövsBostäder.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD) och Ann Pettersson (M) har av sina respektive partier
föreslagits som vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsLokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat utse Ingrid Ekström (SD) som vice ordförande i styrelsen för AB
SvalövsLokaler.

Protokollsanteckning
Anette Hallberg (S), Fredrik Jönsson (C), Karl-Erik Kruse (S), Lennart
Pettersson (C), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Eva Olofsson (C),
Charlotta Eldh (MP), Bedrija Halilovic (S), Johan Wigrup (C), Gunnar Bengtsson
(S), Ida Andersson (C), Ann Böndergaard (S), Agneta Lenander (V), Krister
Olsson (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Kristina Carlsson (FI), Håkan
Andersson (C) och Kerstin Nordstedt (S) meddelar att man inte deltar i valen av
företrädare för oppositionen.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Krisledningsnämnden
Valnämnden
Rådet för pensionärer och funktionshindrade
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Familjen Helsingborg
6K
Kommunassurans Syd AB
NSVA
Sydvatten AB
Kommuninvest i Sverige ek för
Kommunförbundet Skåne
Skånes luftvårdsförbund
Lunds tingsrätt
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, MNVR, HESN)
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