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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 22.40 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Annelie Johnsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M)  
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Patrik Wilhelmsson (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Anette Hallberg (S), tjg ers för Claes Hallberg (-), andre vice ordförande 
Agneta Sörensson (M), förste vice ordförande (ledamot § 40 – 43 d, tjg 
ordf § 56) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD)  
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Niklas Bohn (S) 
Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Johan Wigrup (C)  
Charlotta Eldh (MP) 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C)1  
Vakant (FI) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sten Wendel (M) 
Pernilla Ekelund (L) 
Åke Jonsson (KD) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör  
 

 
  

                                                   
1 Ledamoten deltog på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 

kommunfullmäktiges arbetsordning, 7 b §. 
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Utses att justera Jenny Ulfvin (SD) och Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-03-31, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 40 – 58 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD) §§ 40-55, 57-58 Agneta Sörensson (M), § 56  

Justerare  
 

 Jenny Ulfvin (SD) Èmilie Lundgren (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 41 Information 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, informerar om Medborgardialog som 
systematiskt arbetssätt samt om ärendet Skånetrafikens erbjudande 
gällande Ungdoms- och Seniorbiljett 
 

b) Enkät har skickats ut till förtroendevalda i Svalövs kommun om 
coronapandemins påverkan på förtroendeuppdraget. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 42 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet  

a) Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Angelie Fröjd (M): 
Agneta Sörensson (M) resp. Naomi Theuri (M) (Dnr 497-2021) 

b) Vård- om omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 22 - Rapportering 
av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS (Dnr 
246-2021) 
 
 
 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 43 Avsägelser och val  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

a) Avsägelse från Therese Ravander (KD) och Aase Jönsson (KD) 
godkänns.  

b) Till ersättare i socialnämnden efter Anneli Persson (S), väljs Sonja 
Zielinski (S). 

c) Valet av ledamot i valberedningsnämnden efter Yousra Qrayim (FI) 
bordläggs. 

d) Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Anna Berg von Linde 
(M), väljs Agneta Sörensson (M). 

e) Till suppleant i Svalövs Energi AB efter Therese Ravander (KD), väljs 
Aase Jönsson (KD). 

f) Till nämndeman i Lunds tingsrätt fr o m 2022-04-01 efter Aase Jönsson 
(KD), väljs Tobias Entin (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Aase Jönsson (KD) inkom 2022-03-22 med avsägelse avseende uppdraget 
som nämndeman vid Lunds tingsrätt. 

Therese Ravander (KD) inkom 2022-03-21 med avsägelse avseende uppdraget 
som suppleant i Svalövs Energi AB. 

Anna Berg von Linde (M) inkom 2022-02-17 med avsägelse avseende 
uppdraget som förste vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Yousra Qrayim (FI) inkom 2022-02-15 med avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i valberedningsnämnden. 

Anneli Persson (S) inkom 2022-02-02 med avsägelse avseende uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Aase Jönsson (KD), inkom 2022-03-22 
Avsägelse från Therese Ravander (KD), inkom 2022-03-21 
Avsägelse från Anna Berg von Linde (M), inkom 2022-02-17 
Avsägelse från Yousra Qrayim (FI), inkom 2022-02-15 
Avsägelse från Anneli Persson (S), inkom 2022-02-02 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Socialnämnden 
Svalövs Energi AB 
Lunds tingsrätt 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON, SARA) 
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Dnr 118-2022 

§ 44 Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den beviljade borgensramen enl ”Mål och budget 2022 med plan 2023 
– 2024” utökas från 300 till 340 mnkr (KS Dnr 347-2020).  

2. Den 2022-02-28 av kommunfullmäktige beslutade flaggningen ska 
fortsätta intill dess kommunfullmäktiges ordförande beslutar annat (KS 
Dnr 93-2022). 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av situationen i Ukraina har ett mycket stort antal skyddsökande 
lämnat landet och något hundratal av dessa har redan nått Svalövs kommun. 
Arbetet med mottagande av dessa har redan fått inledas. 

Av kommunstyrelsens reglemente, § 2, framgår bl a att det i kommunstyrelsens 
ledningsfunktion bl a ligger att leda och samordna trygghets-, säkerhets- och 
krisledningsfrågor. 

Den nu uppkomna situationen har redan fått hanteras akut, men arbetet får 
framöver bedrivas under mer långsiktigt hållbara former. Arbetet ska därför 
organiseras i en särskild enhet, vilken får tillföras resurser i särskild ordning, 
med finansiering enl förslag i denna skrivelse samt i förekommande fall 
finansiering från staten.  

I skrivande stund har redan konstaterats att något hundratal skyddssökande 
redan vistas i Svalövs kommun. En grupp medarbetare under ledning av 
utvecklingschefen har under de senaste dagarna arbetet med frågan, och under 
lördagen den 12 mars, kommer en idrottshall vara iordninggjord för tillfälligt 
boende. Förberedelser för skolgång m m genomförs också. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås uppdras uppföra tillfälliga bostäder för upp 
till 100 personer i Teckomatorps tätort i upp till två år. Vid vakanser ska 
upplåtelse genom AB SvalövsBostäder ske till allmänna marknaden. 

Av ”Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024” (sid 16) framgår bl a följande: 
”Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att avsätta 10 miljoner av 
resultatutjämningsreserven för kommunstyrelsen att foga över i en 
beredskapspott. Denna pott är avsedd för en eventuell kris eller pandemi.” 
Denna föreslås nu initialt tas i anspråk till hälften. 

Av dokumentet (sid 20) framgår vidare att beslutad borgensram för Svalövs 
kommun är 300 mnkr. Denna föreslås nu utökas med 40 mnkr. 

Kommunförvaltningen kommer att återkomma till kommunstyrelsen i april 
månad med förslag på återtagandeåtgärder avs totalförsvarsförmågan. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 57, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Den beviljade borgensramen enl ”Mål och budget 2022 med 
plan 2023 – 2024” utökas från 300 till 340 mnkr (KS Dnr 347-2020). 2) Den 
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2022-02-28 av kommunfullmäktige beslutade flaggningen ska fortsätta intill 
dess kommunfullmäktiges ordförande beslutar annat (KS Dnr 93-2022). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 57 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11 
PM, Vistelse i Sverige för personer från Ukraina, daterat 2022-03-10 
PM, Kommuners möjligheter att lämna internationellt bistånd, daterat 2022-03-
10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund 
(L), David Lenander (V), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Bedrija 
Halilovic (S) och Anna Berg von Linde (M): 1) Den beviljade borgensramen enl 
”Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024” utökas från 300 till 340 mnkr (KS 
Dnr 347-2020). 2) Den 2022-02-28 av kommunfullmäktige beslutade 
flaggningen ska fortsätta intill dess kommunfullmäktiges ordförande beslutar 
annat (KS Dnr 93-2022). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF, JNON) 
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Dnr KS 66-2022  

§ 45 Överföring av investeringsanslag från 2021 till 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor 
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.  

3. Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya 
avdelningar.  

4. Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg.  

Sammanfattning av ärendet 

Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas 
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2021 
till 2022 är de som är påbörjade under 2021 men av olika skäl inte hunnit 
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt. Totalt begärdes att 
19 614 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2021 till 2022 års anslag. 
Bildningsnämndens äskande har därefter reviderats neråt, från 801 000 till 
566 000 kr. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 11, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att 
överföra 423 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att 
slutföra investeringar inom IT. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att 
överföra 18 268 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att 
slutföra investeringar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden 
medges att överföra 801 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 
för att slutföra etablering av nya avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges 
att överföra 122 000 kr från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra 
digitalisering av Bo och Bygg. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 59, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor från 
2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor från 2021 
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor 
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya 
avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg.  
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Bildningsnämnden fattade ursprungligen 2022-02-15, § 13, följande beslut: 1) 
Bildningsnämnden medges att överföra 801 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra följande investeringar: a: Utrusta tre 
nya avdelningar Garvaren, b: Stolar till klassrum, Heleneborgsskolan, c: Möbler 
till ny modul i Kågerödslund, samt d: Uppdatering av scenteknik i aulan. 

Bildningsnämnden fattade 2022-03-15, § 37, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens beslut i ärende 13 § fattat den 15 februari 2022 upphävs. 
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 2) Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor från 
2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra följande investeringar: a: 
Utrusta tre nya avdelningar Garvaren, b: Stolar till klassrum, 
Heleneborgsskolan, c: Möbler till ny modul i Kågerödslund, samt d: Uppdatering 
av scenteknik i aulan. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-03-15, § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 59 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 11 
Bildningsnämndens protokoll 2022-02-15, § 13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-13 
Bilaga, daterad 2022-02-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Stefan Pettersson (M): 1) 
Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor från 2021 
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor 
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya 
avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Anette Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent 
Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Krister Olsson (S) och Bedrija Halilovic (S) 
deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
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Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, SARA, RNWF, FKRT) 
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Dnr 115-2022 

§ 46 Omdisponering av budgetram 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Finansens budgetram minskas med 1 454 000 kr och 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med motsvarande för 
att möta de ökade kostnaderna för Röstångabadet.   

2. Finansens budgeterade intäkter för generella statsbidrag ökas med  
2 096 000 tkr och Bildningsnämndens budgetram ökas med 
motsvarande i enlighet med beviljat belopp för Skolmiljarden.       

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 fattades beslut om att flytta över Röstångabadet till Svalövs 
Samhällslokaler AB och omgående påbörja upprustning i enlighet med den 
utredning som genomförts. Upprustningen av Röstångabadet innebär en 
tilläggshyra och en total årlig hyra från och med 2023 om 2 788 000 kr. Hyran 
omräknas 2022 då det endast avser del av året. Pengarna avseende den ökade 
hyran ligger idag under finansens budget och nu när det föreligger en 
hyrespeng flyttas budgeten från finansen till Samhällsbyggnadsnämnden som 
har ansvaret för hyreskontraktet.  

Svalövs kommun är under 2022 beviljade bidrag motsvarande 2 095 521 kr. 
Bidraget är klassat i enlighet med RKR:s rekommendationer som ett ”Generellt 
statsbidrag” och det finns inte krav på varken återredovisning eller 
återbetalningsskyldighet. För att behandlingen i redovisningen skall bli korrekt 
kommer Finansen att tillgodoräkna sig intäkterna för att sedan delas ut till 
Bildningsnämnden i budgetram. Bildningsnämnden skall sedan fatta beslut om 
fördelningen av Skolmiljarden i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Bidraget 
syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna 
på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
Medlen skall användas för insatser i både kommunala och fristående skolor. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 60, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Finansens budgetram minskas med 1 454 000 kr och 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med motsvarande för att möta 
de ökade kostnaderna för Röstångabadet. 2) Finansens budgeterade intäkter 
för generella statsbidrag ökas med 2 096 000 tkr och Bildningsnämndens 
budgetram ökas med motsvarande i enlighet med beviljat belopp för 
Skolmiljarden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 60 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1) Finansens budgetram minskas med 1 454 000 kr och 
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Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med motsvarande för att möta 
de ökade kostnaderna för Röstångabadet. 2) Finansens budgeterade intäkter 
för generella statsbidrag ökas med 2 096 000 tkr och Bildningsnämndens 
budgetram ökas med motsvarande i enlighet med beviljat belopp för 
Skolmiljarden.       

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, MAZO, SARA) 
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Dnr KS 506-2021, VON 7-2022 

§ 47 Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
styrning, uppföljning och kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisonens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun 
granskat vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma vård- och 
omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Kommunfullmäktiges 
presidium har beslutat finansiera granskningen till hälften. 

Sammanfattningsvis bedömer EY att vård- och omsorgsnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll inte är helt ändamålsenlig. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att: 

 tillse att nämnden tar del av den information som behövs för att kunna 
följa och styra verksamheten under året, 

 säkerställa att nämnden tar del av uppföljningarna enligt sitt årshjul, 

 följa upp om föreslagna åtgärder i handlingsplanen leder till de 
beräknade kostnadsminskningarna, 

 tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, 
samt fastställa formkrav för återrapportering i delegationsordningen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer 
som lämnas. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om 
nämnden håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när 
åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 15 mars 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2022-02-23, § 17, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 23 februari 2022, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 63, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Revisonens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av revisor Elisabeth Andersson. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 63 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 17 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-15 
Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Teddy Nilsson 
(SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Revisonens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

I ärendet yttrade sig vidare Annelie Johnsson (C) och David Lenander (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen antar det. 

Protokollsanteckning 

Annelie Johnsson (C), Patrik Wilhelmsson (C), Marie Irbladh (C), Eva 
Inhammar (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C): ”Vi förutsätter en 
kontinuerlig uppföljning gällande revisionens rekommendationer, samt att 
nämnden aktivt arbetar vidare för att få både budget och daglig drift i balans.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Tf socialchef vård och omsorg 
Kommunförvaltningen (CAKK, SARA, SAMA, JNON) 
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Dnr KS 54-2021, SKHAB 14-2021 

§ 48 Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet återremitteras med följande motiveringar: 1) Vi vill se en risk- 
och konsekvensanalys med anledning av att utdelningen skall öka från 
25 – 40 % till 70 %? 2) Vad är anledningen att undanhålla allmänhet, 
företag, skolor och bostadsbolag m.fl. om miljöfrågor relaterade till 
avfallsområdet, kommunernas avfallsplaner och bolagets egen 
verksamhet? 3) Varför tar man bort att tillhandahålla optimala lösningar 
för kretsloppsanpassad avfallshantering? 4) Vad innebär respektive 
affärsområde ska vid varje rapporteringstillfälle särredovisas i enlighet 
med fastställd mall för koncernrapportering?. 

Sammanfattning av ärendet 

I LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ligger förslag till nya ägardirektiv 
för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB. Svalövs Kommunhus AB har 
möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Styrelsen för Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-02-23, § 25, följande 
beslut: 1) Styrelsen har inget att erinra och ställer sig bakom föreslag till nya 
ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 41, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förslaget till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs 
Renhållnings AB antas. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 40, följande beslut: Förslaget till nya 
ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB antas. 

Nu föreligger förslag till ytterligare reviderade ägardirektiv. Svalövs Kommunhus 
AB fattade 2022-03-08, § 15, följande beslut: Styrelsen noterar förändringarna i 
ägardirektiven och har inget att erinra.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 65, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Svalövs kommun har inget att erinra mot föreslagna 
förändringar i ägardirektiv till LRS Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 

Förändringar av Ägardirektiv för LSR AB, daterad 2022-03-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 65 
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-03-08, § 15 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 40 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 41 
Svalövs Kommunhus ABs protokoll 2021-02-23, § 25 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun har inget att erinra mot föreslagna 
förändringar i ägardirektiv till LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V) och Charlotta Eldh 
(MP): I första hand: Ärendet återremitteras med följande motiveringar: 1) Vi vill 
se en risk- och konsekvensanalys med anledning av att utdelningen skall öka 
från 25 – 40 % till 70 %? 2) Vad är anledningen att undanhålla allmänhet, 
företag, skolor och bostadsbolag m.fl. om miljöfrågor relaterade till 
avfallsområdet, kommunernas avfallsplaner och bolagets egen verksamhet? 3) 
Varför tar man bort att tillhandahålla optimala lösningar för kretsloppsanpassad 
avfallshantering? 4) Vad innebär respektive affärsområde ska vid varje 
rapporteringstillfälle särredovisas i enlighet med fastställd mall för 
koncernrapportering? I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 16 nej-röster för bifall till Jan 
Zielinskis m fl återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Jan 
Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 1. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
Landskrona Stadshus AB 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN) 
 
Ajournering 20.20 – 20.40 
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Dnr 12-2022 

§ 49 Skånetrafikens erbjudande gällande Ungdoms- och 
Seniorbiljett 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorbiljett för alla som är 
folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år samt ungdomsbiljett för 
alla som är folkbokförda i kommunen motsvarande åldersspannet 
årskurs 7 - 9 samt gymnasiet, med startdatum den 1 juni 2022. 

2. Bildningsnämndens budgetram utökas med 105 000 kronor för 2022. 
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 117 000 kronor för 2022. 
Finansens budget minskas med 222 000 kronor för 2022. Budget för 
2023 inkluderas i budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 2, bl a följande beslut: Förvaltningen 
uppdras ta fram underlag för beredning resp. beslut vid kommunstyrelsens 
resp. kommunfullmäktiges sammanträden i mars månad 2022 gällande 
Skånetrafikens erbjudanden gällande Ungdoms- och Seniorbiljett (KS Dnr 12-
2022). 

Skånetrafiken har gått ut med ett erbjudande till skånska kommuner om att 
införa senior- och ungdomsbiljetter.  

Seniorbiljetten syftar till att minska isolering och öka socialt välbefinnande då 
äldre kan resa kostnadsfritt inom kommunen med kollektivtrafiken. Detta är 
därför en viktig del av folkhälsoarbetet för att främja ett aktivt och hälsosamt 
åldrande. Vidare ökar resandeunderlaget vilket bidrar till att kommunen kan 
behålla befintlig kollektivtrafik, särskilt gällande bussförbindelser. Seniorbiljetten 
gäller resor inom Svalövs kommun. Vid resor till andra kommuner blir resan i de 
flesta fall något billigare då en anslutningsbiljett från den sista stationen i 
Svalövs kommun behöver köpas. 

Kommunen väljer själv från vilken ålder biljetten ska gälla och 67, 70 eller 75 år 
har valts i andra kommuner. Då skillnaden i kostnad bedöms som ringa föreslås 
att seniorbiljetten införs från det år invånare i kommunen fyller 67 år. I dagsläget 
innebär detta att ca 2300 invånare i kommunen kommer att få seniorbiljetten. 

Kostnaden för seniorbiljetten är 20 kr/senior/år och sedan 19 kr per resa. I 
liknande kommuner som Hörby och Osby har 1,4 respektive 1,7 resor per 
senior genomförts i snitt, visar statistik före pandemin. För att ta höjd har 
beräkningar gjorts på dubbelt antal resor (3,5/senior/år) då den yngre gruppen 
67-75 år kan antas resa något mer än de över 75 år. Detta ger en beräknad 
totalkostnad på ca 200 000 kronor per år. 

Gällande ungdomsbiljetten har önskemål framförts till Skånetrafiken om en 
ungdomsbiljett där unga kan resa även under helger och på sommarlovet, vilket 
inte är fallet med dagens skolbiljett. Till skillnad från seniorbiljetten som endast 
gäller inom kommunen gäller ungdomsbiljetten i hela Skåne och under hela 
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året. Detta gynnar ungas självständighet och välmående och bidrar också till 
jämlika uppväxtförhållanden då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter 
oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga. Även ungdomsbiljetten bidrar 
till att resandeunderlaget i kommunen ökar. 

För gymnasieåldern är kostnaden för ungdomsbiljetten samma som för befintlig 
skolbiljett medan den är billigare för de i årskurs 7-9. Då ungdomsbiljetten 
omfattar fler unga betyder detta att kostnaden för gymnasieungdomar ökar med 
ca 500 000 kr medan kostnaden för högstadieungdomar minskar med ca 300 
000 kr. Den totala ökningen blir ca 180 000 kr per år. 

För uträkningar se bilaga 1) till förslagsskrivelsen. Både senior- och 
ungdomsbiljetten skickas hem av Skånetrafiken. 

Med tanke på de stora fördelar kopplade till folkhälsa som senior- och 
ungdomsbiljetten skulle innebära för dessa båda grupper är den ökade 
kostnaden låg. Därför föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om införande av 
senior- och ungdomsbiljett, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
erforderliga beslut kopplat till tilläggsbudgeten. Start för båda biljetterna föreslås 
bli den 1 juni 2022. 

Om biljetterna införs från den 1 juni beräknas den totala kostnaden för 2022 (7 
månader) till ca 220 000 kr för båda biljetterna. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 71, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunstyrelsen beslutar att införa seniorbiljett för alla som 
är folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år samt ungdomsbiljett för alla som 
är folkbokförda och går årskurs 7 - 9 samt gymnasium, med startdatum den 1 
juni 2022. 2) Bildningsnämndens budgetram utökas med 105 000 kronor för 
2022. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 117 000 kronor för 2022. 
Finansens budget minskas med 222 000 kronor för 2022. Budget för 2023 
inkluderas i budgetprocessen. 

På grund av kommunstyrelsens beslutspunkt 1 skulle utesluta elever som inte 
går på gymnasiet och strider mot Skånetrafikens avtal föreslås beslutspunkten 
att revideras enlig följande: 1) ”Kommunstyrelsen beslutar att införa seniorbiljett 
för alla som är folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år samt ungdomsbiljett 
för alla som är folkbokförda i kommunen motsvarande åldersspannet årskurs 7-
9 samt gymnasiet, med startdatum den 1 juni 2022.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 71 
Förslagsskrivelse med bilaga, daterad 2022-03-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 2 
Skånetrafikens presentation av senior- och ungdomsbiljett 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund 
(L), David Lenander (V), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorbiljett för alla 
som är folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år samt ungdomsbiljett för alla 
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som är folkbokförda i kommunen motsvarande åldersspannet årskurs 7 - 9 
samt gymnasiet, med startdatum den 1 juni 2022. 2) Bildningsnämndens 
budgetram utökas med 105 000 kronor för 2022. Kommunstyrelsens budgetram 
utökas med 117 000 kronor för 2022. Finansens budget minskas med 222 000 
kronor för 2022. Budget för 2023 inkluderas i budgetprocessen. 

Jan Zielinski (S): Svalövs kommun har fortsatta diskussioner med Skånetrafiken 
för att få till stånd att Seniorbiljett skall gälla i hela Skåne och hela året. 
Alternativt att inför inom Familjen Helsingborg-området. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige avslår det. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Skånetrafiken 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Tf kommunikationschef 
Utbildningschef 
Kommunförvaltningen (KAPL, DDSN, RNWF, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 106-2022, SBN 34-2022 

§ 50 Försäljning av laddinfrastruktur för elfordon till 
Svalövs Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Laddinfrastruktur – bestående av 18 publika laddpunkter samt 35 
interna laddpunkter – avyttras till Svalövs Energi AB för bokfört värde 
efter godkänd slutbesiktning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med Laddinfrastrukturplan 
Svalövs kommun 2021-2023 upphandlat anläggande av interna och publika 
laddpunkter under 2021.  

De publika laddstationerna utgörs av på Svalövs station Persbo med åtta 
laddpunkter, Kågeröd station med sex laddpunkter och Teckomatorp station 
med fyra laddpunkter. De publika laddpunkterna kommer att ha en effekt på 11-
22 kW. 

De interna laddstationerna utgörs av Svalöv kommunhusets baksida med åtta 
laddpunkter, Åsgården med nio laddpunkter, Solgården med åtta laddpunkter, 
samt Ängslyckan med tio laddpunkter. De interna laddplatserna kommer att ha 
en effekt på 3,7-11 kW. Entreprenaden är pågående och beräknas vara slutförd 
under första kvartalet 2022.  

I upphandlingen ingick även ett serviceavtal som innefattar service, betallösning 
samt kundtjänst. Eftersom Svalövs Energi tar över den fysiska infrastrukturen 
överförs även ansvar för service, betallösning och kundtjänst till energibolaget.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-02-16, § 21, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Laddinfrastruktur – 
bestående av 18 publika laddpunkter samt 35 interna laddpunkter – avyttras till 
Svalövs Energi AB för bokfört värde efter godkänd slutbesiktning. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 72, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Laddinfrastruktur – bestående av 18 publika laddpunkter 
samt 35 interna laddpunkter – avyttras till Svalövs Energi AB för bokfört värde 
efter godkänd slutbesiktning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 72 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 120  
Laddinfrastrukturplan för Svalövs kommun 2021-2023  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von 
Linde (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Laddinfrastruktur – bestående av 18 
publika laddpunkter samt 35 interna laddpunkter – avyttras till Svalövs Energi 
AB för bokfört värde efter godkänd slutbesiktning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Energi AB 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (BRFG, SARA, EVLT, AAN) 
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Dnr 357-2021 

§ 51 Annonsering i lokaltidning – upphävande av beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239, gällande annonsering 
av sammanträden med fullmäktige i den lokaltidning som kommunen 
har avtal med, upphävs. 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Patrik Wilhelmsson 
(C), Anette Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Niklas Bohn (S), Eva Inhammar (C), 
Kent Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Èmilie Lundgren (S), Ida Andersson (C), 
Krister Olsson (S) och Bedrija Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom Svalövs kommuns avtal med Lokaltidningen löper ut 2022-03-31, 
finns det anledning att upphäva kommunfullmäktiges beslut om annonsering i 
densamma. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-10-25, § 239, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktige sammanträder 2022 (kl. 18.30) följande dagar: 31 januari, 
28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 17 
oktober (val), 31 oktober, 28 november och 19 december. 2) Sammanträden 
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom 
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt 
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på 
kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska 
anges att sammanträdena är offentliga. 

Eftersom kommunens avtal med Lokaltidningen upphör per 2022-03-31, finns 
det anledning att för tydlighetens skull upphäva den delen av beslutet. 
Kommunen avser inte heller träffa avtal med annan tidning. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 75, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239, gällande 
annonsering av sammanträden med fullmäktige i den lokaltidning som 
kommunen har avtal med, upphävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 75 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 239 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239, gällande annonsering av 
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sammanträden med fullmäktige i den lokaltidning som kommunen har avtal 
med, upphävs. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): Avslag på Teddy 
Nilssons yrkande. 

I ärendet yttrade sig vidare David Lenander (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande och Jan 
Zielinskis avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Protokollsanteckning 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Anette Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent 
Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Krister Olsson (S) och Bedrija Halilovic (S): 
”Ett faktum är att det fortsatt trots 14 dagars utdelning av lokaltidningen läggs 
den fortfarande i allas brevlådor i kommunen. Vi kan som kommun inte upphöra 
med denna service för den ringa kostnad av 50 000 kronor att informera våra 
kommuninvånare på detta sätt. Så länge vi inte har full digital täckning, tillika en 
del avsaknad av it kunskap bland våra framförallt våra äldre kommuninvånare 
måste vi medverka till att så många som möjligt får information.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 132-2022 

§ 52 Motion, Låt Teckomatorp bli Skånes trivsammaste 
by (trafik) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Eldh (MP) inkom den 9 mars 2022 med motionen: Låt Teckomatorp 
bli Skånes trivsammaste by (trafik). I motionen föreslås följande: 

1. Uppmuntra Transportstyrelsen att bygga en förbifart antingen öster 
eller väster om Teckomatorp. I väntan på att trafikverket bygger en ny 
förbifart vill Miljöpartiet i Svalöv att;  

2. Alla gator i Teckomatorp utom Karlsgatan görs till gångfartsområde. 

3. All tung trafik som inte har leveranser till Teckomatorp, förbjuds. 

4. Genomfartstrafik förbjuds nattetid. 

5. Nolltolerans för tomgångskörning införs. 

6. Nolltolerans för musik från stillastående bilar införs. 

7. Gata- och parkorganisationen får i uppdrag att plantera träd och växter 
för att ge skugga (= sänkt temperatur) och gynna insekter och fåglar. 

8. Hastigheten på Karlsgatan sänks till 30km/h 

9. Hastighetsskyltar 30km/h sätt upp väl synliga på flera ställen och att 
dessa även är läsliga för fordon med automatisk avläsning. 

10. Två digitala hastighetsavläsningsskyltar sätts upp i båda riktningarna 
på Karlsgatan. 

11. Stora övergångspassager görs för gående i alla korsningar längs 
Karlsgatan. 

12. Sammanhållna cykelstråk skapas och markeras mellan matbutik, 
skola, förskolor, järnvägs- och busstation. 

13. Gång- och cykelväg byggs över järnvägen med anslutning till gång- 
cykelstråk 

Vid sammanträdet presenterade motionären motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2022-03-09 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
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Dnr KS 132-2022 

§ 53 Motion, Låt Teckomatorp bli Skånes trivsammaste 
by (avlopp) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Eldh (MP) inkom den 9 mars 2022 med motionen: Låt Teckomatorp 
bli Skånes trivsammaste by (avlopp). I motionen föreslås följande:  

1. Ge NSVA i uppdrag att ta fram ett plan för ett modernt miljövänligt 
system som kallas “urban rain water management”. 

2. Ge NSVA i uppdrag att konstruera ett modernt system som skiljer 
gråvatten från svartvatten likt exempel från Oceanhamnen i 
Helsingborg- för all nybyggnation. 

3. Uppmana fastighetsägare att själva ta hand om regnvatten på sin tomt. 
Gärna med ekonomisk kompensation så som i Malmö och Lund. 

4. Ge gata- och park organisationen i uppdrag att plantera träd och växter 
i samarbete med NSVA. 

Vid sammanträdet presenterade motionären motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2022-03-09 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
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Dnr KS 74-2022 

§ 54 Interpellation, Arbetsmiljöverket kräver åtgärder 
i kommunhuset   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S), Émilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S) har inkommit med 
en interpellation ställd till personalutskottets ordförande rörande 
kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28, § 32. 

I ärendet yttrade sig Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson 
(SD) och Marie Irbladh (C). 

Beslutsunderlag 

Svar från personalutskottets ordförande Anna Berg von Linde (M), daterat 
2022-03-25  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-25, § 32 
Interpellation, inkommen 2022-02-04 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
Kommunförvaltningen (SNLN, LELE) 
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Dnr KS 97-2019, SBN 271-2019 

§ 55 Motion, Gång- och cykelväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 7 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren och Jan Zielinski (S) inkom den 25 mars 2019 med motionen 
”Gång- och cykelväg”. I motionen föreslås följande:  

1. Att Svalövs kommun under 2019 skapar en strategisk plan över var och 
när det skall uppföras gång och cykelvägar i kommunen. 

2. Att Svalövs kommun startar upp arbetet med att under 2019-2020 
uppföra/anlägga en gång och cykelväg mellan Teckomatorp – Norra 
Skrävlinge. 

3. Att Svalövs kommun med egna medel färdigställer gång och cykel väg 
mellan Svalöv – Teckomatorp. 

Motionen har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-12-15, § 255, följande beslut: 1) 
Förslag till yttrande, daterat 7 december 2021, antas som 
samhällsbyggnadsnämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 7 december 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 20, följande beslut: Ärendet bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-02-14, § 45, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 7 december 2021. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28, § 34. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 34 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 20 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 255 
Yttrande, daterad 2021-12-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP) och Marie Irbladh (C): Bifall till motionen. 
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Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): 1) 
Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 7 december 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Jan Zielinskis m 
fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan Petterssons m fl 
yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 149-2021 

§ 56 Motion, Återinför Ekonomiberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) inkom 2021-04-26, med motionen: Återinför 
Ekonomiberedning. I motionen yrkar motionären följande: 1) Att snarast inrätta 
en ekonomiberedning, med en representant från varje parti som har mandat i 
kommunfullmäktige med rätt att närvara på lika villkor. 2) Att 
ekonomiberedningen har i uppgift att bereda bokslut och budgetärenden för 
Svalövs kommun och dess bolag. 3) Att sammanträdesplan för 
ekonomiberedningen tas fram varje år där det avsätts heldagar för boksluts och 
budgetgenomgångar i så tidigt skede att alla partier kan hantera informationen 
inom sina partier. 4) Att vid hastigt påkomna ekonomiska frågor som har bäring 
på budget och bokslut kalla till extra ekonomiberedning. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-05-31, § 146, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2021-06-15 ärendet till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslog 2021-11-18, § 23, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås mot 
bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums yttrande. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 319, 
och 2022-01-17, § 23. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-02-14, § 48, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges 
presidiums yttrande. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28, § 38. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 48 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 23 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 319 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 23 
Yttrande, daterat 2021-11-18 
Remitteringsbeslut, daterat 2021-06-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 146 
Motion, inkommen 2021-04-26 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(36) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Motionen 
avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums yttrande. 

Jan Zielinski (S), David Lenander (V) och Marie Irbladh (C): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl och Jan Zielinskis m fl 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Ingrid Ekströms m fl yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Ingrid Ekströms m fl yrkande. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för Ingrid Ekströms m fl yrkande och 16 nej-röster för bifall till 
Jan Zielinskis m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Ingrid 
Ekströms m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 2. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 

 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(36) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts och resterande ärende bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan var 22.35 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet 
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle 
avbrytas 

Resterande ärende på dagordningen bordlades därmed.   

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 326-2021, SBN 739-2021 

§ 58 Motion, Sport- och friluftsområde  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Eva Inhammar 
(C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) inkom den 16 augusti 2021 med 
motionen: Sport- och friluftsområde. I motionen föreslås följande: 

 Svalövs kommun initierar en dialog med ägarna till Svalövs Golfbana 
om möjligheterna att skapa ett område för olika aktiviteter inklusive en 
niohålsbana för golf, på de delar som inte är aktuella för solceller. 

 Svalövs kommun samtidigt utreder de ekonomiska förutsättningarna för 
vad ett köp av mark och byggnader för aktivitetsdelen skulle innebära 
för kommunen. Även möjlig extern finansiering ska beaktas. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-08-30, § 196, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-09-09 att överlämna motionen 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-11-17, § 234, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 1 november 2021, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 1 november 2021. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 320, 
och 2022-01-17, § 24. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-02-14, § 49, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 1 november 2021. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28, § 39. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 39 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 49 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 320 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 234 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes förslag yttrande, daterad 2021-11-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 196 
Remittering av motion, daterad 2021-09-09 
Motion, inkommen 2021-08-1 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Omröstningsbilaga 1) - § 48 Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona Svalöv Renhållnings 
AB 
  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1       

2 Jan Zielinski S   1     

3 Annelie Johnsson C   1     

4 Ingrid Ekström, ordf SD 1       

5 Anna Berg von Linde M 1       

6 Anneli Persson S   1     

7 Kim Hellström SD 1       

8 P Wilhelmsson, tjg ers för L Pettersson C   1     

9 Torbjörn Ekelund  L 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Anette Hallberg, tjg ers för C Hallberg S   1     

12 Agneta Sörensson, 2:e vice ordf M 1       

13 Marie Irbladh C   1     

14 Sten Schmidt SD 1       

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V   1     

16 Niklas Bohn S   1     

17 Bo Persson SD 1       

18 Eva Inhammar C   1     

19 Kent Kronqvist S   1     

20 Bengt Jönsson SD 1       

21 Stefan Pettersson M 1       

22 Hans Lindström SD 1       

23 Johan Wigrup  C   1     

24 Charlotta Eldh MP   1     

25 Èmilie Lundgren S   1     

26 Aase Jönsson KD 1       

27 Conny Törncrantz, tjg ers för M Hannander SD 1       

28 Sara Billquist Selberg L 1       

29 Ida Andersson C   1     

30 Vakant FI         

31 Krister Olsson, tjg ers för M Donnerhag S   1     

32 Ann Pettersson M 1       

33 Jenny Ulfvin SD 1       

34 N E Jörgen Persson SD 1       

35 Bedrija Halilovic S   1     

  SUMMA   18 16 0 0 
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Omröstningsbilaga 2) - § 56 Motion, Återinför Ekonomiberedning 
  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1       

2 Jan Zielinski S   1     

3 Annelie Johnsson C   1     

4 Ingrid Ekström, ordf SD 1       

5 Anna Berg von Linde M 1       

6 Anneli Persson S   1     

7 Kim Hellström SD 1       

8 P Wilhelmsson, tjg ers för L Pettersson C   1     

9 Torbjörn Ekelund  L 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Anette Hallberg, tjg ers för C Hallberg S   1     

12 Agneta Sörensson, 2:e vice ordf M 1       

13 Marie Irbladh C   1     

14 Sten Schmidt SD 1       

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V   1     

16 Niklas Bohn S   1     

17 Bo Persson SD 1       

18 Eva Inhammar C   1     

19 Kent Kronqvist S   1     

20 Bengt Jönsson SD 1       

21 Stefan Pettersson M 1       

22 Hans Lindström SD 1       

23 Johan Wigrup  C   1     

24 Charlotta Eldh MP   1     

25 Èmilie Lundgren S   1     

26 Aase Jönsson KD 1       

27 Conny Törncrantz, tjg ers för M Hannander SD 1       

28 Sara Billquist Selberg L 1       

29 Ida Andersson C   1     

30 Vakant FI         

31 Krister Olsson, tjg ers för M Donnerhag S   1     

32 Ann Pettersson M 1       

33 Jenny Ulfvin SD 1       

34 N E Jörgen Persson SD 1       

35 Bedrija Halilovic S   1     

  SUMMA   18 16 0 0 

 
 


