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Sammanträdesdatum

2017-02-27

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.20

Beslutande

Birgitta Jönsson (S)
Teddy Nilsson (SD)
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Linda Lindberg (SD)
Lennart Pettersson (C)
Afrim Goxhuli (S), tjg ers för Anneli Persson (S)
Rolf Arne Persson (SD), tjg ers för Christer Jacobsson (SD)
Ann Pettersson (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Eva Olofsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Bedrija Halilovic (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
Claes-Olof Malmberg (M)
Kim Hellström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Joakim Lundahl (SD), tjg ers för Alexandra Borg (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Ida Andersson (C)
Kerstin Nordstedt (S), tjg ers för Ulla Wallin (S)
Stefan Pettersson (M)
Marika Jardert (V), tjg ers för Agneta Lenander (V)
Krister Olsson (S)
Anders Persson (SD)
Marcus Zadenius (L), tjg ers för Sara Billquist-Selberg (L)
Marie Irbladh (C)
Annie Karlsson (S)
Martin Rosdahl (SD), tjg ers för Rickard Larsson (SD)
Kristina Carlsson (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI)
Mikael Nilsson (M)
Håkan Andersson (C)
Anders Svärd (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

David Lenander (S)
Björn Nordström (C)
Angelie Fröjdh (M)
Anna Berg von Linde (M)
Pernilla Ekelund (L)
Nina Renarve (MP)

Övriga deltagare

Tf kommunchef Kerstin Lingebrant
Administrativ chef Michael Andersson
Arne Nordqvist, revisionens ordförande
Patrik Engfors, Skånetrafiken, § 21 - 22
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD)
2017-03-02, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 21 - 30

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ann Pettersson (M)

Justerare
Torbjörn Ekelund (L)

Ingrid Ekström (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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§ 21 Beslutad ärendelista
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

Justerare

Skånetrafiken informerar om förändringar i taxesystemet ........................ 4
Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Avsägelser och val .................................................................................... 6
Granskning av internstyrning och kontroll 2016 ........................................ 7
Inrättandet av bolagskoncern för Landskrona stads bolag, förslag till
förändrad ägarstruktur gällande LSR ........................................................ 8
Policy för säkerhet/fysiskt skydd ............................................................. 11
Avfallsplan Svalövs kommun - översyn 2016 ......................................... 13
Interpellation, Kostpolitisk strategi........................................................... 15
Motion, Väderskydd och bättre komfort för åkande med buss och tåg .. 16
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Dnr -

§ 22 Skånetrafiken informerar om förändringar i
taxesystemet
Mötet ajourneras för information från Skånetrafiken om förändringar i
taxesystemet.
Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig, Skånetrafiken redogör för beslutade
förändringar.

Justerare
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4(17)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-27

Dnr: -

§ 23 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Revisionsrapport; Granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet (KS 33-2017)
b) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2016
från vård och omsorg (Dnr VON 30-2016 och KS 219-2016)
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-01-18, § 4, att godkänna
kvartalsrapport för kvartal 4 2016 avseende gynnande ej verkställda
beslut. För kvartal 4 fanns 17 beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 16-2017

§ 24 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Kristina Bengtsson (L) godkännes.
2. Till ny ledamot i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Hans
Lennartsson (S) väljes Stig Lampa (S).
3. Till ny God man (tätort) efter Hans Lennartsson (S) väljes Niklas Bohn
(S).
4. Till ny ersättare för ombud för kommunens aktier i Nordvästra Skånes
Vatten- och Avlopps AB efter Edward Nordén (C) väljes Eva Olofsson
(C).
5. Till ny ledamot och vice ordförande i Svalövs kommunrevision efter
Kristina Bengtsson (L) väljes Johan Holgersson (L)

Sammanfattning av ärendet
Hans Lennartsson (S) har i skrivelse daterad 2016-11-05 avsagt sig uppdragen
som ledamot i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, nämndeman vid
tingsrätten, Gode män (tätort) och Ombud för den som inte tillhör Svenska
kyrkan.
Edward Nordén (C) har i skrivelse daterad 2017-01-23 avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare för ombud för kommunens
aktier i Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB (NSVA).
Kristina Bengtsson (L) har i skrivelse daterad 2017-02-23 avsagt sig uppdraget
som vice ordförande i Svalövs kommunrevision.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kristina Bengtsson (L), daterad 2017-02-23
Avsägelse från Hans Lennartsson (S), daterad 2016-11-05
Avsägelse från Edward Nordén (C), daterad 2017-01-23
Protokollet ska skickas till:
Berörda förtroendevalda
Lantmäteriet
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HESN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 437-2016

§ 25 Granskning av internstyrning och kontroll 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av den interna styrningen och
kontrollen i Svalövs kommun. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsens och
nämndernas interna styrnig och kontroll av respektive verksamhet är tillräcklig.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Sammanfattningsvis menar
förvaltningen att rapporten är en bra genomlysning av verkligheten och ger
viktig feedback på upplägget och strukturen för den interna kontrollen och
styrningen.
Arbetsutskottet föreslog 2017-01-30, § 2, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande
noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-13, § 19, följande beslut: Föreliggande
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1.
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 19
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 2
Förvaltningens svar på revisionens granskning av intern styrning och kontroll,
daterat 2017-01-09
Revisionens granskning av intern styrning och kontroll, daterad 2016-12-15
Plan för internkontroll 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson: 1) Granskningsrapporten och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 358-2016

§ 26 Inrättandet av bolagskoncern för Landskrona stads
bolag, förslag till förändrad ägarstruktur gällande LSR
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun godkänner att Landskrona kommun överlåter samtliga
sina aktier i LSR till ett av Landskrona kommun helägt dotterbolag.
2. Svalövs kommun avstår kommunens rätt enligt Bolagsordning och
Aktieägaravtal till hembud, förköp eller andra överlåtelsebegränsningar.
3. Kommunstyrelsens ordförande medges att underteckna handlingen
”Godkännande och avstående”.
4. Kommunstyrelsen uppdras inleda diskussioner med Landskrona stad
inför en ev. revidering av gällande aktieägaravtal.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell
(C), Charlotta Eldh (MP), Johan Wigrup (C), Marika Jardert (V) och Kristina
Carlsson (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun och Landskrona kommun äger gemensamt bolaget LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, i vilket kommunerna bedriver
verksamhet avseende insamling, transport och behandling av avfall samt
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 25 % av Svalövs kommun och till
75 % av Landskrona kommun, varvid ägarandelarna avser såväl röster som
kapital.
Det finns ett aktieägaravtal mellan de 2 ägarna, som reglerar ägarnas
gemensamma ägande och förvaltning av LSR, ingånget den 26 maj 2003.
Kommunfullmäktige i Landskrona kommun har beslutat i november 2016, att
lägga samtliga sina bolag, inklusive delägda LSR, i en koncern under ett
nybildat moderbolag. Detta är avsett att ske genom att Landskrona kommun
överlåter sina aktier i LSR till det nybildade koncernmoderbolaget. För denna
överlåtelse behöver Landskrona kommun skriftligt medgivande från Svalövs
kommun.
Ärendet har tidigare vid två tillfällen diskuterats i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2017 lämnade
representanter för Landskrona kommun i ärendet.
Arbetsutskottet fattade 2017-01-30, § 3, följande beslut: 1) Ärendet lämnas över
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-02-13, § 20, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1. Svalövs kommun godkänner att Landskrona kommun överlåter

Justerare
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samtliga sina aktier i LSR till ett av Landskrona kommun helägt dotterbolag. 2.
Svalövs kommun avstår kommunens rätt enligt Bolagsordning och
Aktieägaravtal till hembud, förköp eller andra överlåtelsebegränsningar. 3.
Kommunstyrelsens ordförande medges att underteckna handlingen
”Godkännande och avstående”. 4. Kommunstyrelsen uppdras inleda
diskussioner med Landskrona stad inför en ev revidering av gällande
aktieägaravtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 20
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16, §§ 2 och 5
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 118
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 88
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-29
Rapport från Advokatbyrån Hellström, daterad 2016-09-28
Minnesanteckningar från möte med Landskrona angående bildande av
koncernbolag, daterad 2016-09-15
Handling ”Godkännande och avstående” för underskrift av Svalövs kommun,
daterad 2016-09-12
Skrivelse från Stadsledningskontoret Landskrona, daterad 2016-09-12
Bolagsordning för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, daterad 2010-03-09
Aktieägaravtal mellan Landskrona och Svalövs kommuner avseende LSR,
daterat 2003-05-26.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD)
och Gunnar Bengtsson (S): 1) Svalövs kommun godkänner att Landskrona
kommun överlåter samtliga sina aktier i LSR till ett av Landskrona kommun
helägt dotterbolag. 2) Svalövs kommun avstår kommunens rätt enligt
Bolagsordning och Aktieägaravtal till hembud, förköp eller andra
överlåtelsebegränsningar. 3) Kommunstyrelsens ordförande medges att
underteckna handlingen ”Godkännande och avstående”. 4) Kommunstyrelsen
uppdras inleda diskussioner med Landskrona stad inför en ev. revidering av
gällande aktieägaravtal.
Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Kristina Carlsson (FI), Lennart
Pettersson (C) och Marika Jardert (V): 1) Att vi rekommenderar Landskrona att
avstå från att ta med LSR i Landskrona Stadshus AB. 2) När övertäckningen av
deponin är genomförd är vi beredda att diskutera LSRs roll i Landskrona
Stadshus AB.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.
I ärendet yttrade sig vidare Krister Olsson (S).

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

Justerare
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för Birgitta Jönssons m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till
Fredrik Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Birgitta
Jönssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Landskrona kommun

Justerare
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Dnr KS 1428-2015

§ 27 Policy för säkerhet/fysiskt skydd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs kommun omfattar
nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och antas att
gälla från den 1 mars 2017.
2. Förvaltningen uppdras utarbeta en handlingsplan för alla kommunens
verksamhetslokaler samt att arbeta in policyn för
säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband med
kommande års budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Team Risk har i samarbete med kommunens försäkringsmäklare, Söderberg
och Partner, inventerat samtliga verksamheter i kommunen gällande
säkerhetsstatusen. I uppdraget ingick även att utifrån objektens status föreslå
förbättringsförslag med en prioritetsgradering.
Team Risk har tagit fram ett förslag på säkerhetspolicy. Syftet med policyn
inklusive riktlinjer är organisera samt kvalitetssäkra Svalövs kommuns fysiska
skydd gällande brandlarm/sprinkler, inbrottslarm mekaniskt skydd och
passerkontrollsystem.
Arbetsutskottet föreslog 2017-01-30, § 14, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Policyn för säkerhetssystem/fysiskt
skydd för Svalövs kommun omfattar nyproduktion av byggnader för kommunal
verksamhet och antas att gälla från den 1 mars 2017. 2) Förvaltningen uppdras
utarbeta en handlingsplan för alla kommunens verksamhetslokaler samt att
arbeta in policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i
samband med kommande års budgetarbete.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-02-13, § 21 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1. Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs kommun
omfattar nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och antas att
gälla från den 1 mars 2017. 2. Förvaltningen uppdras utarbeta en handlingsplan
för alla kommunens verksamhetslokaler samt att arbeta in policyn för
säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband med
kommande års budgetarbete.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 21
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 14
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-03
Förslag till policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, daterad 2017-01-03
Protokoll ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-12-14, § 129

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Policyn för
säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs kommun omfattar nyproduktion av
byggnader för kommunal verksamhet och antas att gälla från den 1 mars 2017.
2) Förvaltningen uppdras utarbeta en handlingsplan för alla kommunens
verksamhetslokaler samt att arbeta in policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd
i budget för prioriteringar i samband med kommande års budgetarbete.

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

Justerare
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Dnr KS 36-2017, SBN 7-2017

§ 28 Avfallsplan Svalövs kommun - översyn 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun godkännes
i enlighet med LSR:s förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Landskrona stad beslöt 2016-01-14, § 32 att ge LSR
(Landskrona-Svalöv Renhållnings AB) i uppdrag att uppdatera gällande
avfallsplan.
LSR har nu återkommit med förslag till revideringar i planen. LSR pekar
emellertid även på behovet att ta fram en helt ny plan, bl.a. beroende på
behovet att beakta den av Naturvårdsverkets framtagna nationella avfallsplan.
LSR vill därför att kommunstyrelsen ger LSR i uppdrag att samordna arbetet
med att ta fram en ny avfallsplan för kommunen samt att man i avvaktan på att
denna kan bli klar antar de uppdateringar som gjorts i den befintliga
avfallsplanen.
Kommunförvaltningen inte har några synpunkter på föreslagen hantering av
ärendet, därmed föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet med
ovan. Då även Landskrona stad ska godkänna föreslagna revideringar i
Avfallsplanen villkoras kommunfullmäktiges beslut av att så sker.
Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslutade 2017-01-30, § 10, att, under
förutsättning att även Svalövs kommun godkänner ändringarna, godkänna
ändringarna, anta föreslagna revideringar av Avfallsplan för Landskrona stad i
enlighet med LSR:s förslag, samt att uppdra till LSR att ta fram en ny
avfallsplan anpassad till nationella och lokala förändringar i regelverk och mål,
samt att tidplanen för det arbetet anpassas utifrån eventuella förändringar i
Landskrona stads miljöstrategiska arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-01-30, § 15, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) LSR uppdras att ta fram en ny avfallsplan anpassad till
nationella och lokala förändringar i regelverk och mål, samt att tidplanen för det
arbetet anpassas utifrån eventuella förändringar i Svalövs kommuns
miljöstrategiska arbete.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Under förutsättning att även Landskrona stad godkänner
ändringarna, antas föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun i
enlighet med LSR:s förslag.
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-13, § 23, följande beslut: LSR uppdras att ta
fram en ny avfallsplan anpassad till nationella och lokala förändringar i
regelverk och mål, samt att tidplanen för det arbetet anpassas utifrån eventuella
förändringar i Svalövs kommuns miljöstrategiska arbete.

Justerare
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Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1.
Under förutsättning att även Landskrona stad godkänner ändringarna, antas
föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun i enlighet med
LSR:s förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 23
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-01-30, § 15
Kommunfullmäktiges i Landskrona stad protokoll 2017-01-30, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-09
Skrivelse ifrån LSR, daterad 2016-13-13
Protokoll ifrån kommunstyrelsen i Landskrona stad 2016-01-14, § 32

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1)
Föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun godkännes i
enlighet med LSR:s förslag.

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

Justerare
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Dnr KS 43-2017

§ 29 Interpellation, Kostpolitisk strategi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) har lämnat in en interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden Olof Röstin angående Kostpolitisk strategi.
Föreligger svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Olof Röstin (M), inkommet 2017-02-27
Interpellation från Marie Irbladh (C), inkommen 2017-02-13
I ärendet yttrade sig Olof Röstin (M), Marie Irbladh (C),
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 42-2017

§ 30 Motion, Väderskydd och bättre komfort för
åkande med buss och tåg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion i vilken
bl a följande framgår: ”I ett läge där kollektivtrafiken och i synnerhet tågen, är
försenade finns det skäl att aktualisera frågan om väderskydd för de åkande.
Det gäller i synnerhet på sträckor där det är glest mellan turerna. För många år
sedan fanns stationer som var uppvärmda och där fanns väntsalar. Dessa
funktioner är idag helt borta i vår kommun. De allra flesta busshållplatser saknar
väderskydd. Detta är självklart inte acceptabelt om vi vill att fler ska åka
kollektivt och lämna bilen hemma. Vi behöver erbjuda de åkande vid
järnvägsstationerna möjlighet att komma inomhus och värma sig och de som
åker buss, något slags väderskydd.
Med tanke på att det inom något år kommer persontåg till både Svalöv och
Kågeröd, finns det skäl att redan nu fundera på vilka lösningar som är tänkbara
på våra totalt fem pågatågsstationer. Likaså behövs en inventering av
busshållplatserna, för att se vilka lösningar som är tänkbara där och då också
innefatta trafiksäkerheten.”
I motionen föreslås att:


Kommunen ska tillsammans med Skånetrafiken verka för att förbättra
väderskyddet och komforten för såväl tåg- som bussresenärer i
kommunen.

Motionen presenterades av motionären Lennart Pettersson (C).

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C), inkommen 2017-0213.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1
§ 26
Inrättandet av bolagskoncern för Landskrona stads bolag, förslag
till förändrad ägarstruktur gällande LSR

Ledamöter

Parti

Ja

1

Birgitta Jönsson

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

1

3

Fredrik Jönsson

C

4

Olof Röstin

M

1

5

Anette Hallberg, tjg ers för Kl-E Kruse, ordf

S

1

6

Linda Lindberg

SD

1

7

Lennart Pettersson

C

8

Afrim Goxhuli, tjg ers för A Persson

S

1

9

R A Persson, tjg ers för C Jacobsson

SD

1

10

Ann Pettersson, 1:e vice ordf

M

1

11

Afrim Goxhuli, tjg ers för C Hallberg

S

1

12

Torbjörn Ekelund

L

1

13

Eva Olofsson

C

14

Ingrid Ekström

SD

15

Charlotta Eldh

MP

16

Bedrija Halilovic

S

17

Christer Laurell, 2:e vice ordf

C

18

Claes-Olof Malmberg

M

1

19

Kim Hellström

SD

1

20

Gunnar Bengtsson

S

1

21

Joakim Lundahl, tjg ers för A Borg

SD

1

22

Johan Wigrup, tjg ers för I Andersson

C

23

Kerstin Nordstedt, tjg ers för U Wallin

S

1

24

Stefan Pettersson

M

1

25

Marika Jardert, tjg ers för A Lenander

V

26

Krister Olsson

S

1

27

Anders Persson

SD

1

28

Marcus Zadenius, tjg ers för S Billquist Selberg

L

1

29

Marie Irbladh

C

30

Annie Karlsson

S

1

31

Martin Rosdahl, tjg ers för R Larsson

SD

1

32

Kristina Carlsson, tjg ers för L Alenius Wallin

FI

33

Mikael Nilsson

M

34

Håkan Andersson

C

35

Anders Svärd

S

SUMMA

Justerare

Nej

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
25
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