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Plats och tid Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.55 
Ajournering 14.40 – 15.00 
 

Beslutande Jan Zielinski (S), ordförande 
Fredrik Jönsson (C) 
Olof Röstin (M), förste vice ordförande 
Andrej Nilsson (SD), tjg. ers. för Teddy Nilsson (SD), andre vice 
ordförande  
Krister Olsson (S) 
Eva Olofsson (C) 
Ann Pettersson (M) 
Kim Hellström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Håkan Andersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Ingrid Ekström (SD) 
Charlotta Eldh (MP) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Émilie Lundgren (S) 
Marie Irbladh (C) 
Stefan Pettersson (M) 
- (SD) 
- (S) 
Lennart Pettersson (C) 
Anette Hallberg (S) 
- (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Agneta Lenander (V) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
- (SD) 
Linn Alenius Wallin (FI) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Sara Månsson, nämndsekreterare  
Mari-Anne Kristensen, ekonom, § 152-155 
Cecilia Hagström, personalchef, §§ 151-162 
Hans Dahlqvist, utbildningschef, §§ 151-162 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 151-162 
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 151-162 
Daniel Henriksson, kommunikationschef 
Niklas Schöling, beredskaps- och säkerhetssamordnare § 152 b) 
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Utses att justera Fredrik Jönsson 

Justeringens tid 
och plats 2018-08-14, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 151 - 177 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Jan Zielinski (S)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-08-13 

Anslaget under tiden 2018-08-15 – 2018-09-06 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson   
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Dnr - 

§ 152 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

2. Kommunstyrelsens sammanträde den 10 september ställs in. 
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober flyttas prel till den 16 
oktober. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Information om prel befolkningsstatistik per 2018-05-31 (Dnr 90-2018). 

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om 1)Presentation av Niklas 
Schöling 2) Fordonssamordning inom kommunförvaltningen 3) Extra 
insatser gällande matdistribution för äldre 4) Statligt bidrag för 
välfärdsteknik 5) Chefsrekrytering inom vård och omsorg 6) 
Organisationsutredning sektor social omsorg 7) Svar från fullmäktiges 
presidium gällande begäran om revision 8) Information om sommarens 
aktiviteter. 

c) Upphandling telefoni; 1) Dom, överprövning offentlig upphandling, 
telefoni, Telenor Sverige AB, 2) Skrivelse med anledning av 
ogiltigförklarandet av avtalen med Telia Sverige AB, 3) Skrivelse med 
anledning av ogiltigförklarandet av avtalen med Telia Sverige AB - 
förslag till avtalsbilaga, samt 4) Överklagande av förvaltningsrättens i 
Malmö dom avs upphävande av ramavtal med Telia Sverige AB (Dnr 
204-2016). 

d) Utvecklingschef Katarina Borgstrand informerar om 1) inbjudan till 
avslutning med sommarlovsentreprenörer (Dnr 168-2018) 2) Träff för 
företag inom grön näring. 

e) Cirkulär från SKL: 1) Cirkulär 18:18, Budgetförutsättningar för åren 
2018-2021 (med bilagor), 2) Cirkulär 18:20, Feriejobb/sommarjobb 
2018, 3) Cirkulär 18:21, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 
Smittrisker, 4) Cirkulär 18:24, med bilaga, Överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar, 5) Cirkulär 18:25, med bilagor, 
Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 
och AB 18) §28 mom. 7, 9-12, samt 6) Cirkulär 18:26, Ny 
förvaltningslag, med bilaga Svensk författningssamling, SFS 2017:900. 

f) Förändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen med anledning 
av förestående val. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 153 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera 
protokollen på kommunens webbplats. Undantag görs då personuppgifter 
förhindrar publicering. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från arbetsutskottets protokoll 2018-07-30 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2018-05-22 
Protokoll från styrelsesammanträde i Sydvatten 2018-04-20 
Protokoll, Sydvatten AB, Årsstämma, sammanträde 2018-06-01 
Protokoll från Sydvatten ABs konstituerande styrelsesammanträde 2018-06-01 
Protokoll från LSR:s årsstämma 2018-05-16 
Protokoll med LSR styrelsen, 2018-05-16 

Protokollet ska skickas till: 
- 

  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(41) 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 1-2018 

§ 154 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 126-2018 

§ 155 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 
per den sista juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för kommunstyrelsen 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
juni 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-07-30, § 81, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 81 
Ekonomisk uppföljning per den juni 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2018-
07-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MEKN) 
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Dnr 126-2018 

§ 156 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 
den sista juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för Svalövs kommun 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar för ekonomisk uppföljning per den sista 
juni 2018 för Svalövs kommun.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-07-30, § 82, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för Svalövs kommun 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 82 
Ekonomisk uppföljning per den juni 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2018-
07-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för Svalövs 
kommun godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN) 
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Dnr 211-2018 

§ 157 Särskild medlemsinsats år 2018, Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2013. 
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. I 
stadgarna har bl.a. tillkommit en skyldighet för medlemmarna att höja 
insatskapitalet till ett belopp som motsvarar minst 200 kr per invånare samt en 
möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900 kr per invånare för de 
kommuner, som så vill. 

Svalövs kommun höjde vårt insatskapital med 2 miljoner kronor efter beslut i 
kommunfullmäktige under 2015 till strax över 200 kr per invånare. Utöver den 
insättningen måste vi höja insatskapitalet varje år motsvarande summan vi får i 
avkastning på vårt insatskapital. 

Det innebär att Svalövs kommun vid utgången av 2018 (före beslut enligt 
förslaget från ekonomichefen) kommer att ha 3 941 303 kr totalt i insatskapital, 
motsvarande 281 kronor per invånare. 

Ett beslut enligt förslaget från ekonomichefen innebär att insatskapital ökar från 
3 941 303 kr till 8 541 303 kronor vilket motsvarar 609 kronor per invånare. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-07-30, § 83, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun höjer kommunens 
insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening 2018 med en extrainsättning 
på 4.600.000 kronor motsvarande uttaget av medel avsatta till 
pensionsförvaltning. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 83 
Förvaltningens förslagsskrivelse 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2018 daterad 2018-07-19 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 154 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 133 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26, § 176  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 35-2018 

§ 158 Partistöd 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående 
kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd 
granskare som intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av 
hur partiet har använt partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin". 

Arbetsutskottet föreslog 2018-07-30, § 84, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd 
med 26 026 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 84 
Ansökan om partistöd 2018 från vänsterpartiet, inkommen 2018-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S): Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 502-2013 

§ 159 Byst av Per Bondesson 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Svalövs kommun tar med tacksamhet emot gåvan från Släktföreningen 
Per och Bengta Bondesson, bestående av en byst föreställande Per 
Bondesson. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med avveckling av föreningens samlingar, har föreningen åter 
erbjudit Svalövs kommun en byst föreställande Per Bondesson. Förvaltningen 
föreslår att gåvan tas emot, och att den efter översyn vid Sektor 
Samhällsbyggnad Gata/Park, placeras på lämpligt ställe i Svalövs tätort; 
antingen inom- eller utomhus. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-07-30, § 85, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun tar med tacksamhet emot gåvan från 
Släktföreningen Per och Bengta Bondesson, bestående av en byst 
föreställande Per Bondesson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-10 
Mail från släktföreningen, daterat 2018-06-08 
Släkt och Bygd, Särtryck från Svalövsbygdens Släkt- och folklivsforskare, Nr. 2 
2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Charlotta Eldh (MP) och 
Kim Hellström (SD): Svalövs kommun tar med tacksamhet emot gåvan från 
Släktföreningen Per och Bengta Bondesson, bestående av en byst 
föreställande Per Bondesson. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Släktföreningen Per och Bengta Bondesson 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDG, MSDG, MSWN) 
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Dnr 179-2018 

§ 160 Räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona 
stad och Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Nytt samverkansavtal tecknas med Landskrona stad gällande 
räddningstjänst i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
den 17 juli 2018. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna nytt 
samverkansavtal gällande räddningstjänsten med Landskrona Stad 
enligt ovan. 

3. Kostnadsökningen med anledning av avtalet ska beaktas i kommande 
budgetprocess.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade 2018-02-26, § 16, att tacka nej till erbjudandet 
om att ingå i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt 
uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram förslag till nytt samverkansavtal med 
Landskrona stad gällande räddningstjänsten. 

Nu föreligger ett förslag till nytt samverkansavtal med Landskrona Stad 
gällande räddningstjänsten för perioden 2019 till 2022. Förslaget är framtaget i 
samarbete med Landskrona Stad samt räddningschefen. Den största ändringen 
sedan tidigare är den förlängda uppsägningstiden från tolv månader till tjugofyra 
månader. Vidare blir det en viss kostnadsökning med cirka 87 tkr främst 
beroende på ökande lönekostnader. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-07-30, § 86, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nytt samverkansavtal tecknas med 
Landskrona stad gällande räddningstjänst i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2018. 2) Kommunstyrelsens ordförande 
bemyndigas att underteckna nytt samverkansavtal gällande räddningstjänsten 
med Landskrona Stad enligt ovan. 3) Kostnadsökningen med anledning av 
avtalet ska beaktas i kommande budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 86 
Förslagsskrivelse: räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona stad och 
Svalövs kommun 
Reviderat avtal om räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona stad och  
Svalövs kommun, med ekonomisk bilaga 
Beskrivning av ledningsnivåer inom räddningstjänst  
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-06-20, § 71 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, § 16 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Ingrid Ekströms (SD), Kim Hellströms (SD), Håkan 
Anderssons (C), Jan Zielinskis (S), Olof Röstins (M) och Torbjörn Ekelunds (L) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Nytt samverkansavtal tecknas med 
Landskrona stad gällande räddningstjänst i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2018. 2. Kommunstyrelsens ordförande 
bemyndigas att underteckna nytt samverkansavtal gällande räddningstjänsten 
med Landskrona Stad enligt ovan. 3. Kostnadsökningen med anledning av 
avtalet ska beaktas i kommande budgetprocess. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, EOL, HAHZ) 
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Dnr: KS 62-2018, SBN 60-2018 

§ 161 Ändring av investeringsprojekt för traktorgrävare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Budgeten för projektet ”Förnyelse bilpark” (1 miljon) under 2018 ändras 
på följande sätt:  

- 250 tkr avsätts till ”Maskinutrustning” i budget för 2018 

- 250 tkr avsätts årligen till ”omstrukturering av offentlig miljö” för åren 
2018, 2019 och 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I strävan att effektivisera och öka kvalitén på utfört arbete inom Gata/Park, har 
planen varit att ta hem större arbeten som sedan 2010 lagts ut på entreprenad. 
I denna strävan har man hittills planerat att köpa in en begagnad traktorgrävare 
samt olika maskinutrustning till denna. 

Maskinen är planerad att uteslutande användas för större arbeten inom 
omstrukturering av offentlig miljö, ett investeringsprojekt som effektiviserar 
driften genom att förenkla skötseln och ta bort gamla förvuxna planteringar, träd 
och utföra dikesrensningar. Vissa av dessa ytor kan sedan återplanteras med 
perenner och växtlighet i bättre överensstämmelse med dagens uppdaterade 
skötselplan och som dessutom ger lägre drift och skapar en mer välvårdad 
utemiljö.  

Maskinen har varit planerad att köpas in, men risker har identifierats i att 
maskinen vid en offentlig upphandling kan komma att vara både för gammal 
och av fabrikat som har bristande tillgång på reservdelar och/eller 
servicemöjligheter. Trots noggrann undersökning och konsultation av expertis 
så är denna risk överhängande oavsett hur välskrivet ett förfrågningsunderlag 
är.  

Vidare är det svårt att överblicka effektivitetsvinster och behov på längre sikt, 
samt att en sådan maskin i egen regi bör gå ca 700 – 800 h per år för att vara 
ekonomiskt fördelaktig.  

Alternativet som förvaltningen föreslår är att hyra eller leasa en maskin specifikt 
för detta 3-åriga projekt och därefter utvärdera behovet och 
kostnadseffektiviteten för nytt beslut gällande inköp till restvärde eller avslut av 
dessa arbeten i egen regi. 

Således skulle rätt maskin kunna väljas, utan ovan nämnda risker med 
reservdelar, service eller kompabilitet till behoven. Om maskinen leasas är 
kostnaden dedikerad till projektet och kan därmed anses som del av den 
avskrivningsbara kostnaden för projekt ”Omstrukturering av offentlig miljö” med 
250 tkr per år i tre år. 

Överskjutande 250 tkr, från idag avsatt investering på 1 miljon, skall användas 
till kringutrustning som köps in under 2018. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-02-27, § 31, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Budgeten för projektet 
”Förnyelse bilpark” (1 miljon) under 2018 ändras på följande sätt:  
a) 250 tkr avsätts till ”Maskinutrustning” i budget för 2018 
b) 250 tkr avsätts årligen till ”omstrukturering av offentlig miljö” för åren 2018, 
2019 och 2020 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-27, § 31 
Förvaltningens förslagsskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP), Jan Zielinskis (S), 
Torbjörn Ekelunds (L) och Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1. Budgeten för projektet ”Förnyelse bilpark” (1 miljon) 
under 2018 ändras på följande sätt: - 250 tkr avsätts till ”Maskinutrustning” i 
budget för 2018  
- 250 tkr avsätts årligen till ”omstrukturering av offentlig miljö” för åren 2018, 
2019 och 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, JBN, EMTO, AAN) 
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Dnr: KS 166-2018 BIN177-2018 

§ 162 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning 
för resultat år 2017  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen 
hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med 
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin 
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år 
regleras mot denna fond. 

Bildningsnämnden föreslog 2018-06-14, § 61, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna 
fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 61 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-05-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Jan Zielinskis (S), Olof Röstins 
(M) och Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten 
för resultatenheterna fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Svalöfs gymnasium lyfts ur 
resultatbalanseringen från och med år 2019. 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Kim Hellström (SD): Avslag på 
Torbjörn Ekelunds (L) m.fl. förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordförande tar sedan upp Torbjörn 
Ekelunds (L) m.fl. förslag till beslut mot Fredrik Jönssons (C) m.fl. 
avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jönssons 
(C) m.fl. förslag.  
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, JBN, AAN, LELE)  
 
Ajournering kl. 14.40 – 15.00 
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Dnr 38-2016 

§ 163 Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

2. Kommunen ska i de fall där det är möjligt, införa svarsalternativ enligt 
motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionens bifalls.  

Reservation  

Kim Hellström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2016-01-27 lämnat in en motion rörande förbättring 
statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv. I motionen föreslås att 1) 
Förvaltningarna åläggs att införa icke-binär könsuppdelad statistik genom att 
lägga till det tredje svarsalternativet ”annat” utöver ”kvinna” och ”man” i samtliga 
undersökningar som genomförs såväl internt som externt, samt 2) All data som 
samlas in till förvaltningarna analyseras och presenteras uppdelad i 
kategorierna ”kvinna”, ”man” och ”annat”, i samtliga fall då detta är tillämpbart. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 75, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 2) Kommunen ska i de fall 
där det är möjligt, införa svarsalternativ enligt motionen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 75 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2016-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 24 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2016-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldh (MP) och Jan Zielinski (S):  1. 
Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 2. Kommunen ska i de fall där det 
är möjligt, införa svarsalternativ enligt motionen. 

Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Jan Zielinskis (S) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: Motionens bifalls.  

Kim Hellströms (SD) förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås.  

Beslutsgång 
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Ordförande tar först upp Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag till beslut i 
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag mot Kim 
Hellströms (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik 
Jönssons (C) m.fl. förslag till beslut. 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 174-2016   

§ 164 Motion, Social investeringsfond i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2016-03-
14. I motionen föreslås 1) att Svalövs kommun upprättar en social 
investeringsfond, 2) att socialnämnden får i uppdrag att utforma den sociala 
investeringsfonden som cirkulerande fond med återbetalningskrav, samt 3) att 
effekterna av detta införande noggrant utvärderas, årligen. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 78, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 78 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-22 
Reviderad remittering av motion, 2017-07-04 
Remittering av motion, daterad 2016-06-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 65 
Motion från Agneta Lenander (V), daterad 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås 
med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Agneta Lenander (V)  
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Dnr: KS 369-2016, SBN 456-2016 

§ 165 Motion, Fler tillagningskök skapar bättre 
matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat 

 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Olofsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion rörande fler 
tillagningskök. 

I motionen föreslås att: 

 De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler 
tillagningskök inom skola och förskola utreds 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Motionen har tidigare behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen men återremitterats från kommunfullmäktige för en belysning 
av motionssvarets verksamhetsmässiga konsekvenser.  

Ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 104, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalles, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-19, § 104 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-05-29 § 85 
Remittering av motion, daterad 2016-12-12 
Motion, inkommen 2016-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), 
Eva Olofsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Motionen bifalles, med hänvisning 
till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07 

Jan Zielinski (S), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), 
Eva Olofsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler 
tillagningskök inom skola och förskola. Utredningen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast 2019-04-30. 
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Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Jan Zielinskis (S) förslag till beslut avseende 
utredning av konsekvenser. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordförande tar sedan upp Torbjörn 
Ekelunds (L) förslag till yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
sitt eget m.fl. förslag till beslut.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE, HAHZ) 
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Dnr 18-2017 

§ 166 Motion, Evenemangsstrategi för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har 2017-01-16 ställt en motion till 
kommunfullmäktige angående att en evenemangsstrategi ska tas fram för 
Svalövs kommun. Syftet med motionen är att lyfta kommunens varumärke och 
öka intresset för att bo i, verka i och besöka kommunen. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 77, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 77 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-21 
Reviderad remittering av motion, 2017-11-01 
Remittering av motion, 2017-03-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 19 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2017-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): Föreliggande förslag till yttrande antas.  

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
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Dnr: KS 42-2017, SBN 121-2018 

§ 167 Motion, Väderskydd och bättre komfort för 
åkande med buss och tåg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion rörande 
väderskydd och komfort för åkande med buss och tåg.  

I motionen föreslås att 

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

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, 
daterat 2018-06-07, där han föreslår att motionen ska bifallas.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 105, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalles, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-19, § 105 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-03-08 
Motion, inkommen 2017-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström (SD) och Charlotta 
Eldh (MP): Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr: KS 103-2017, SN 50-2017 

§ 168 Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande 
stanna i Svalöv tills de är 21 år 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 
2018-05-07. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en motion rörande ett förslag att låta 
ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de är 21år.  

I motionen föreslås att  

• Svalövs kommun tar ansvar för att ensamkommande barn som kommit till 
kommunen tills de fyller 21 år. 

Om ovanstående faller föreslås att; 

• Svalövs kommun avvaktar från att kontakta Migrationsverket för flytt av 
ensamkommande barn till dess att överklagandeprocessen nått sin ände.  

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Socialnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande. 

Socialnämnden fattade 2018-06-26, § 113, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2018-05-07 antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2018-05-07. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2018-06-26, § 113: Förslag till yttrande, daterat 
2018-05-07 
Remittering av motion 
Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de är 21 
år 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekelund 
(SD), Kim Hellström (SD) och Andrej Nilsson (SD): Motionen avslås med 
hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2018-05-07. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Socialnämnden  
Kommunförvaltningen (SAMA) 
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Dnr: KS 104-2017, SBN 116-2017 

§ 169 Motion, Mikroplasters påverkan på miljön 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion om 
mikroplaster. 

I motionen föreslås: 

 att en inventering genomförs av de plastprodukter som kommunen själv 
använder och av andra verksamheter i kommunen, som genom 
mikroplaster kan orsaka en negativ miljöpåverkan 

 att inköp och användning av plastprodukter, som i sin tur kan orsaka 
utsläpp av mikroplaster minimeras i Svalövs kommuns egen 
verksamhet 

 att kommunen ökar informationen till allmänheten om mikroplasternas 
effekt på miljön 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Motionen har tidigare behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen men återremitterats från kommunfullmäktige för ett 
förtydligande av motionssvaret. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, 
daterat 2018-06-07, där han föreslår att motionen ska bifallas.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 102, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-18, § 102 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2018-03-15 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-09-25, § 131 
Remittering av motion, daterad 2017-04-05 
Motion, inkommen 2017-03-13 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Olofsson (C) och Fredrik Jönsson (C): Motionen bifalls, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD): Avslag på motionens punkt 1 och 
bifall på motionens punkter 2-3. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Eva Olofssons (C) m.fl. förslag till beslut mot Kim 
Hellströms (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Eva Olofssons (C) m.fl. förslag.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggandsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr: KS 188-2017, SBN 331-2017 

§ 170 Motion, Säkrare villagator 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Reservation  

Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD) och Andrej Nilsson reverserar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion om hastighet på villagator.  

I motionen föreslås att 

 Svalövs kommunfullmäktige ger uppdraget till den numera 
trafikansvariga samhällsbyggnadsnämnden att se över och revidera 
hastighetsgränsen för vägar inom våra villaområden till endast vara 30 
km/h. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, 
daterat 2018-06-07, där han föreslår att motionen ska anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 103, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-19, § 103 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-06-12s 
Motion, inkommen 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Kim Hellström (SD): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Fredrik Jönssons (C) förslag. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr: KS 194-2017 SBN 262-2017 

§ 171 Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och 
kulturell betydelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Deltar ej 

Charlotta Eldh (MP) deltar inte i beslutet.  

Reservationer 

Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström (SD) och Andrej Nilsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion om skydd för bebyggelse av 
historisk och kulturell betydelse.  

I motionen föreslås att: 

 Svalövs kommunfullmäktige ger i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att snarast göra en genomlysning av den 
tidigare inventeringen för att kunna Q-klassificera den kommunala 
bebyggelsen. Detta för att öka möjligheten till att få ett förstärkt skydd 
av de byggnader som kan betraktas att vara av extra stor betydelse för 
vår kommun. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, 
daterat 2018-06-07, där han föreslår att motionen ska avslås.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 101, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-19, § 101 
Yttrande från ordföranden, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-07-12 
Motion, inkommen 2017-06-01 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Motionen avslås, med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Kim Hellström (SD): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag. 

Protokollsanteckning 

Torbjörn Ekelund (L): Jag har på dagens möte yrkat avslag på denna motion, 
då ”att-satsen” är kryptiskt formulerad och då Kommunfullmäktige inte direkt 
kan lämna uppdrag till nämnder, utan bör gå via Kommunstyrelsen. Men, jag vill 
ändå framhålla i denna protokollsanteckning att Svalövs kommun måste ta 
ansvaret för bevarande av kulturhistoria på allvar. Även när det gäller 
byggnader. I svaret på motionen anför ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
att:  

”Vi ser inte behov av att öka omfattningen av vare sig skyddet eller antalet 
skyddade fastigheter.” 

Detta måste vara feltänkt då det är fastighetens inneboende värde som 
kulturbärare som ska avgöra om det ska skyddas eller ej. Inte att kommunen 
uppnått någon form av maximalt antal skyddade fastigheter. 

Dessutom måste i sammanhanget framhållas att Svalövs kommun har ett helt 
område som är skyddat med Riksintresse för Kulturvård, i form av Karlsgatan, 
den genomgående gatan i Teckomatorp, där kommunen tillåter hus stå och 
förfalla, mitt i Riksintresseområdet. Detta måste förbättras. 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr 219-2017 

§ 172 Motion, Upprätta en HBTQI-plan för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2017-08-20 lämnat in en motion rörande 
framtagande av HBTQ(I)-plan. 

Motionären anser att Svalövs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap 
om hbtq-personer. I motionen beskrivs målet med hbtq-planen, vilket är att 
medvetandegöra och främja normkritiskt tänkande och fördjupa kunskaperna 
hos Svalövs kommuns medarbetare och politiker om diskrimineringsgrunderna 
och likabehandling i praktiken. 

I motionen föreslås att 1) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan, 2) Ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hbtq-plan för Svalövs kommun, 
samt 3) Se över möjligheterna till hbtq-certifiering för hela kommunen. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 73, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 73 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2018-01-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 153 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2017-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Torbjörn Ekelund 
(L): Motionen avslås. 

Charlotta Eldh (MP): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kim Hellströms (SD) m.fl. förslag.  

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 228-2017 

§ 173 Motion, Förbud mot upplåtande av offentlig plats 
samt uthyrning av kommunal mark och lokal till 
nazistiska och andra våldsbejakande 
organisationer 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion 2017-07-02, i vilken bl.a. 
följande framgår. Feministiskt initiativ vill att ett kommunalt ställningstagande 
mot nazism och annan våldsbejakande organisering ska skrivas in i de 
allmänna ordningsföreskrifterna. Vi menar att det per definition finns anledning 
att anta att en nazistisk organisation kommer begå brott vid en allmän 
sammankomst. Eftersom nazismens själva grund vilar på idéer som innebär 
hets mot folkgrupp och nazismen till sin natur är våldsam. För FN var andra 
världskriget exempel nog för att anse att nazistiska organisationer inte kan 
behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt. 1965 antog FN 
konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket 
konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för – och åtog sig att införa förbud 
mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972 men lever 
fortfarande inte upp till kraven vilket vi får löpande kritik för från konventionens 
expertråd. 

I motionen förslås att följande stycke förs in i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Svalövs kommun. ”Med hänsyn till den allmänna 
ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för nazistiska organisationer, 
nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja 
offentlig mark eller lokaler som ägs av kommunen. Med ”nazistiska” avses de 
som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska. Förbud ska även 
gälla andra våldsbejakande extremistiska verksamheter där skyddet av 
allmänheten bör gå före.” 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 74, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 74 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
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Remittering av motion, 2017-11-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28, § 118 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2017-07-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Föreliggande förslag till yttrande 
godkänns.  

Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens 
yttrande. 

Charlotta Eldh (MP): Motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag. 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 260-2017 

§ 174 Motion, Utredning om ny ekonomistyrningsmodell 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har ställt en motion till 
Kommunfullmäktige 2017-08-11 om att en utredning om ekonomistyrningen 
genomförs med syftet att skapa säkrare budgetunderlag, prognoser och 
rapporter. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 76, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 76 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-21 
Remittering av motion, 2016-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 24 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), daterad 2017-08-
11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Föreliggande förslag till yttrande 
godkänns.  

Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
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Dnr: KS 316-2017, SN 23-2018 

§ 175 Motion, Tillägg till försörjningsstöd 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 
2018-05-08. 

Sammanfattning av ärendet 

Feministiskt initiativ (FI) har lämnat in en motion rörande ett förslag på tillägg till 
försörjningsstöd. 

I motionen föreslås att kostnader för att ansluta sig till bredband ska ingå i 
normen för försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Socialnämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande. 

Socialnämnden fattade 2018-06-26, § 112, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2018-05-08 antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2018-05-08. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2018-06-26, § 112 
Förslag till yttrande, daterat 2018-05-08 
Remittering av motion 
Motion, tillägg till försörjningsstöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), 
Torbjörn Ekelund (L) och Anneli Persson (S): Motionen avslås med hänvisning 
till socialnämndens yttrande, daterat 2018-05-08. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
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Dnr: KS 317-2017, SBN 21-2018 

§ 176 Motion, Bilpooler för en bättre miljö och för att 
minska behovet av parkeringsplatser 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Deltar ej 

Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström (SD) och Andrej Nilsson (SD) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion om bilpooler.  

I motionen föreslås att: 

 Kommunen tar initiativ till överläggningar med ägare till flerbostadshus 
samt bostadsrättsföreningar om behovet av och möjligheterna till att 
bilda bilpooler. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-06-19, § 100, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalls, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-19, § 100 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2018-01-05 
Motion, inkommen 2017-10-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) Charlotta Eldh (MP): Motionen bifalls, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07. 

Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Fredrik Jönssons (C) m.fl. förslag till beslut. 

Protokollet ska skickas till: 
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Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr 2-2018 

§ 177 Delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegeringsordningen under perioden 2018-05-24 – 
07-30. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-
08-13. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 


