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Plats och tid Linåkerskolan, Svalöv, kl 18.30 – 22.15 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande (ordf § 202) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande 
Angelie Fröjd (M), dock ej § 187 
Johan Wigrup (C), tjg ers för 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) 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Håkan Andersson (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) 
Elisabeth Salonen Ripa h (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Brobeck Sanna (SD) 
Ulfvin Per Erik (SD) 
Hallberg Anette (S), dock ej § 187 
Olsson Krister (S) 
Hed Roslund Anna (S) 
Sörensson Agneta (M) 
Wendel Sten (M) 
Ekelund Pernilla (L) 
Jonsson Åke (KD) 
Ripa Christopher (FI), §§ 182 - 199 
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Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef  
Louise Linde, enhetschef kansli 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör, §§ 182 - 203 
 
Elisabeth Andersson (L), revisor 
 

Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden och förste vice 
ordföranden, deltog på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 
kommunfullmäktiges arbetsordning, 7 b §.  
 
Icke tjänstgörande ersättare följde sammanträdet på distans. 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Bedrija Haliliovic (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-09-02, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 182 – 208 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD), dock ej § 202, Anna Berg von Linde (M), § 202  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)  Bedrija Halilovic (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-08-30 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 182 Beslutad ärendelista 

§ 183 Information ................................................................................................. 5 
§ 184 Anmälningsärenden .................................................................................. 6 
§ 185 Avsägelser och val .................................................................................... 7 
§ 186 Ansökan om partistöd 2021 ...................................................................... 9 
§ 187 Årsredovisning 2020 - Kommunalförbundet Medelpunkten .................... 11 
§ 188 Antagande av Översiktsplan Svalövs kommun 2021 ............................. 12 
§ 189 Antagande av renhållningsordning för Svalövs kommun och Landskrona 

stad .......................................................................................................... 15 
§ 190 Borgensram Svalövs Samhällslokaler AB ............................................... 17 
§ 191 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ................................................... 18 
§ 192 Beslut om ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet hösten 2021 ... 21 
§ 193 Förändrad reglering rörande beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § 

förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) ............................... 23 
§ 194 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025 ............................... 25 
§ 195 Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 

samordnade insatser, Svalövs kommun ................................................. 28 
§ 196 Motion, Sport- och friluftsområde ............................................................ 30 
§ 197 Motion, Byggnation av ny gymnastik, sport och idrottshall i 

Teckomatorp ............................................................................................ 31 
§ 198 Motion, Stärka Elevhälsan ...................................................................... 32 
§ 199 Motion, Motion, Ge Teckomatorp plats för liv. Blandad bebyggelse på 

Granboområdet i Teckomatorp ............................................................... 33 
§ 200 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen .................................. 34 
§ 201 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på kommunens 

särskilda boenden ................................................................................... 35 
§ 202 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud ............................................................. 37 
§ 203 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 39 
§ 204 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 

balans ...................................................................................................... 41 
§ 205 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 43 
§ 206 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens 

ansvar ...................................................................................................... 45 
§ 207 Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun............. 47 
§ 208 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 48 
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Dnr - 

§ 183 Information 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Planarkitekt Tobias Varga redogjorde för ärendet Översiktsplan för 
Svalövs kommun (Dnr 106-2011). Sammanträdet ajournerades 18.40 – 
18.55 för informationen. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 184 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kjell Stjernholm (MP) kunde inte utses (Dnr 
KS 1-2021). 

b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kristina Carlsson (FI) utses Elisabeth Salonen 
Ripa (FI), till ny ersättare utses Christa Gustafsson Ohlsson (FI) (Dnr 
KS 1-2021). 

c) Förvaltningsrätten har beslutat att kommunfullmäktiges beslut, den 21 
juni 2021, § 161 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB, punkterna 2–4, 
tills vidare inte ska gälla. (Dnr KS 325-2020).  

d) Vård- och omsorgsnämndens beslut den 17 juni 2021, § 57 - 
Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg, 
kvartal 1 2021. (Dnr KS 246-2021, VON 72-2021) 

 

 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2021 

§ 185 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelsen från J Håkan Andersson (C) godkänns. 

2. Valet av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Staffan Löfberg 
(S) bordläggs.  

3. Valet av ny ersättare i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter 
Birgitta Zadenius (L) bordläggs. 

4. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § väljs Lisa 
Fritzin (L) från och med 2021-06-26 till ny ersättare i 
myndighetsnämnden efter Tom Jensen (L). 

5. Till ny ersättare för representant på insynsplats i bildningsnämnden 
efter Kjell Stjernholm (MP) väljs Charlotta Eldh (MP). 

6. Till ny representant på insynsplats i kommunstyrelsen efter Kjell 
Stjernholm (MP) väljs Tobias Olsson (MP). 

7. Till ny ersättare för representant på insynsplats i vård- och 
omsorgsnämnden efter Kjell Stjernholm (MP) väljs Tobias Olsson (MP). 

8. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) 
bordläggs. 

9. Till ny representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter 
Kristina Carlsson (FI) väljs Christa Gustafsson Ohlsson (FI). 

10. Till ny ersättare för representant på insynsplats i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) väljs Christa 
Gustafsson Ohlsson (FI). 

11. Valet av ny ersättare för ombud, för Svalövs Kommunhus AB, efter Kent 
Kronqvist (S) bordläggs. 

12. Till ny suppleant i Svalövs Kommunservice AB efter Niklas Bohn (S) 
väljs Niklas Bohn (S). 

13. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter J Håkan Andersson (C).  

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Bohn (S) valdes 2021-04-26 till ledamot i Svalövs Kommunservice AB 
och därmed blev hans plats som suppleant vakant.   

Birgitta Zadenius (L) inkom 2021-05-16 med avsägelse avseende uppdragen 
ersättare i valnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling.  
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Staffan Löfberg (S) inkom 2021-05-24 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, då han genom val i kommunfullmäktige 
valts till ledamot. 

Tom Jensen (L) inkom 2021-06-02 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
06-21, § 160 valdes Lisa Fritzin (L) till ny ersättare i myndighetsnämnden. Men 
då Lisa vid tillfället för sammanträdet inte var valbar, behöver 
kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut.  

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2021-06-07 med avsägelse avseende uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, representant på insynsplats i 
kommunstyrelsen, ersättare för representant på insynsplats i bildningsnämnden 
och ersättare för representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden.  

Kristina Carlsson (FI) meddelade 2021-06-10 att hon avsäger sig följande 
uppdrag på grund av flytt från kommunen: ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i valberedningsnämnden, representant på insynsplats i 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden, samt ersättare för 
representant på insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden.  

J Håkan Andersson (C) inkom 2021-08-16 med avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från J Håkan Andersson (C), inkommen 2021-08-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 160 
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), inkommen 2021-06-10 
Avsägelse från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2021-06-07 
Avsägelse från Tom Jensen (L), inkommen 2021-06-02  
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 136 
Avsägelse från Staffan Löfberg (S), inkommen 2021-05-24 
Avsägelse från Birgitta Zadenius (L), inkommen 2021-05-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 70  

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Valnämnden 
Valberedningsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Kommunservice AB 
Berörda förtroendevalda  
Kommunförvaltningen (MAN, JEBM, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF, HESN, EELS, LAMN, AAAI, 
JNON, NSSG) 
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Dnr KS 96-2020 

§ 186 Ansökan om partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 163, beviljas 
Feministiskt initiativ partistöd med 27 227 kr. 

2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 

3. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 227 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".  

Vid kommunfullmäktiges behandling av ansökan från Feministiskt initiativ, 
sattes beloppet genom ett förbiseende till samma nivå som år 2020. Detta 
föreslås korrigeras. 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ansökningar om partistöd är kompletta.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 56, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 163, beviljas Feministiskt initiativ 
partistöd med 27 227 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 3) 
Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-08-16, § 183 att fatta följande beslut: 1) Med 
ändring av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 163, beviljas Feministiskt 
initiativ partistöd med 27 227 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 
3) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 183 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 56 
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Ansökan om partistöd 2021 från Vänsterpartiet, inkommen 2021-06-28 
Ansökan om partistöd 2021 från Miljöpartiet, inkommen 2021-06-18 
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 163, beviljas Feministiskt initiativ 
partistöd med 27 227 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 3) 
Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Feministiskt initiativ 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 105-2021 

§ 187 Årsredovisning 2020 - Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  

2. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet Medelpunkten för år 2020. 

Beslutet om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Medelpunkten 
stannade av misstag i kommunstyrelsen, årsredovisningen är således ännu inte 
behandlad av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 84  
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S): 1) Ledamöter och ersättare i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 2) 
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Jäv  

P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) och Anette Hallberg (S) i behandlingen av 
detta ärende. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs kommun 
Höganäs kommun 
Klippans kommun 
Landskrona kommun 
Perstorps kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Åstorps kommun 
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Dnr KS 106-2011, SBN 529-2019 

§ 188 Antagande av Översiktsplan Svalövs kommun 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad den 1 juni 2021, antas. 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Jonsson (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Johan Wigrups (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. I översiktsplanen ska kommunen ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 110, att kommunförvaltningen 
uppdras att inleda en översyn av översiktsplan 2007. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 att ställa ut Översiktsplan för Svalövs 
kommun 2016, med utblick mot 2030 på samråd. Under samrådet inkom 
många yttranden, varav några krävde en omfattande bearbetning av 
planförslaget. Arbetet med översiktsplanen avstannade under 2015. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-26 att 1) Aktivitetsplanen för 
arbetet med att ta fram en aktuell översiktsplan för Svalövs kommun godkänns, 
och att 2) En styrgrupp bestående av nämndens ordinarie ledamöter inrättas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att gällande översiktsplan, antagen 
2007-05-28, inte är aktuell, och att samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta 
fram förslag till ny översiktsplan, i enlighet med av nämnden antagen 
aktivitetsplan, för antagande senast december 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 175, att revidera aktivitetsplan för 
färdigställande av översiktsplanen. Enligt beslutet ska ny översiktsplan antas 
senast i juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 187, att förslag till 
Översiktsplan Svalövs kommun 2021 med Miljökonsekvensbeskrivning ställs ut 
för granskning. 

Översiktsplan Svalövs kommun 2021 ställdes ut för granskning under två 
månader, från den 15 januari till den 15 mars 2021. Granskningen kungjordes 
på kommunens anslagstavla, i Skånska dagbladet och i Lokaltidningen. 32 
yttranden inkom under granskningstiden. Samtliga remissyttranden har 
sammanställts och kommenteras i ett särskilt utlåtande. Planförslaget har 
bearbetats utifrån de åtgärder som framgår av utlåtandet.  
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Miljökonsekvensbeskrivning har efter granskning brutits ut ur 
översiktsplanedokumentet och presenteras inför antagande som enskilt 
dokument. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett beslutsunderlag vid 
antagande av översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-06-16, § 132, följande beslut: 1) 
Särskilt utlåtande, daterat den 1 juni 2021, godkänns. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Översiktsplan Svalövs kommun 
2021, daterad den 1 juni 2021, antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 197 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 1) Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad 
den 1 juni 2021, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 197 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 132 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01  
Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad 2021-06-01 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-01 
Särskilt utlåtande, daterat 2021-06-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 55, med yttrande 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-12-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 175 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD), N E Jörgen 
Persson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen 
Ripa (FI): 1) Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad den 1 juni 2021, 
antas. 

Johan Wigrup (C): Yrkar avslag på sid 98, sista rubriken: ”och att förutsättningar 
för ny rangerbangård i kommunen utreds och kartläggs.”, samt avslag på de två 
sista meningarna i samma stycke. Bifall i övrigt. 

Stefan Pettersson (M): Avslag på Johan Wigrups yrkande. 

I ärendet yttrade sig vidare Jan Zielinski (S). 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer först proposition på Johan Wigrups ändringsyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl översiktsplan) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, TSVA, CLG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 357-2020, SBN 700-2020 

§ 189 Antagande av renhållningsordning för Svalövs 
kommun och Landskrona stad 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till renhållningsordning för Svalövs kommun, daterad 2 juni 
2021, antas och börjar gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Av Miljöbalken (1998:808) framgår att för varje kommun skall finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning skall, efter 
bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige. Landskrona-
Svalövs Renhållnings AB (LSR) har tillsammans med miljöförvaltningen i 
Landskrona stad och samhällsbyggnadsförvaltningen i Svalövs kommun tagit 
fram ett förslag på renhållningsordning. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan med bilagor samt renhållningsföreskrifter med bilagor. Förslaget har 
genomgått samråds- och granskningsprocess i enlighet med 15 kap 42 § 
Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 123, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till 
renhållningsordning för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2021, antas och börjar 
gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 198 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 1) Förslag till renhållningsordning för Svalövs 
kommun, daterad 2 juni 2021, antas och börjar gälla från och med den 1 
oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, §198 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Renhållningsföreskrifter 
Avfallsplan huvuddokument 
Bilaga 1 Handlingsplan 
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 
Bilaga 3 Uppföljning av avfallsplan 
Bilaga 4 Framtidsprognos 
Bilaga 5 Nedlagda deponier 
Bilaga 6 Miljöbedömning 
Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsen 
Bilaga 8 Samrådredogörelse  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Förslag 
till renhållningsordning för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2021, antas och 
börjar gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Till nästa avfallsplan eller 
nästa revidering måste möjligheter för medborgare att lämna in funktionsdugliga 
saker, möbler, byggnadsmaterial mm för återbruk finnas med. Att utveckla ett 
sådant system är av största vikt för framtiden – alltså steg två i EU:s 
avfallstrappa ”Återanvänd”.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB 
Landskrona stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
 
 
Ajournering 19.50 – 20.10 
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Dnr 311-2021 

§ 190 Borgensram Svalövs Samhällslokaler AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Svalövs Samhällslokaler AB motsvarande 500 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

AB SvalövsLokaler har i sin borgensram motsvarande ett borgensåtagande 
idag på 500 miljoner kronor. Som en del i beslutat fissionsuppdrag får 
borgensramen flyttas från AB SvalövsLokaler till det nya bolaget Svalövs 
Samhällslokaler AB. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-08-16, § 189, fullmäktige att fatta följande 
beslut: 1) Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för Svalövs Samhällslokaler AB motsvarande 500 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 189 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-09  
Delningsplan, Svalövs Lokaler 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 181  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Svalövs 
Samhällslokaler AB motsvarande 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Kommunförvaltningen (JEBN, SNLN, MAN, SARA) 
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Dnr 169-2021 

§ 191 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Nämndorganisationen förändras på så sätt Styrelsen för BT Kemi 
efterbehandling avvecklas per 2021-12-31. 

2. Uppdragen till styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på 
insynsplats för ersättare för dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med 
Kommunallagen (2017:725), kap 4, § 10, punkt 2. 

3. Ev återstående beslut gällande efterbehandlingsprojektet fattas därefter 
av kommunstyrelsen. 

4. Förvaltningen, och miljökontrollen, gällande berörda fastigheter övergår 
till samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för 
kommunens fastighetsinnehav. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att efterbehandlingsprojektet nu är inne en avslutande fas, 
finns det anledning att avsluta styrelsens arbete. 

Förvaltningen, och miljökontrollen, gällande dessa fastigheter övergår då till 
samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för kommunens 
fastighetsinnehav1. 

Kommunstyrelsen kommer att ansvara för någon form av ceremoni i samband 
med att efterbehandlingsarbetets slutförande. 

Styrelsen för BT Kemi efterbehandling har allt sedan 2003 ansvarat för 
efterbehandlingsarbetet gentemot bl a länsstyrelse, naturvårdsverk och 
leverantörer. Då arbetet kommer att avslutas inom kort, finns det anledning att 
avsluta styrelsen, och entlediga ledamöter, ersättare, insynsplatser och 
ersättare för insynsplatser per 2021-12-31. 

Lösningen med en särskild styrelse för ändamålet har varit mycket lyckad, både 
för att ge möjlighet för de aktuella förtroendevalda att fokusera på projektet, och 
för den lokala förankringen av det, eftersom många förtroendevalda varit från 
Teckomatorp, eller den delen av kommunen. Det har också väckt positivt 
intresse från omvärlden, att denna modell valts. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade, efter genomförda 
gruppledaröverläggningar, ärendet till Styrelsen för BT Kemi efterbehandling för 
yttrande. Förslaget att avsluta Styrelsens för BT Kemi efterbehandling 
mandattid per 2021-12-31 remitterades till styrelsen för yttrande, att vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj 2021. 

                                                   
1 Nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m fl avtal, samt 
förvärv och försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, inklusive 
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och parker och naturområden samt 
övrigt markinnehav   
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Styrelsen för BT Kemi efterbehandling fattade 2021-05-26, § 23, följande 
beslut: 1) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har ingenting att erinra mot 
förslag att avsluta Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings mandattid per 2021-
12-31. 2) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling förordar att fem ledamöter, 
alternativt före detta ledamöter, ur BT Kemi Efterbehandlings styrelse blir del i 
en arbetsgrupp under kommunstyrelsen för planerande av ceremoni i samband 
med efterbehandlingsarbetets slutförande. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 57, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nämndorganisationen förändras på 
så sätt Styrelsen för BT Kemi efterbehandling avvecklas per 2021-12-31. 2) 
Uppdragen till styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på insynsplats för 
ersättare för dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med Kommunallagen 
(2017:725), kap 4, § 10, punkt 2. 3) Ev återstående beslut gällande 
efterbehandlingsprojektet fattas därefter av kommunstyrelsen. 4) Förvaltningen, 
och miljökontrollen, gällande berörda fastigheter övergår till 
samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för kommunens 
fastighetsinnehav. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 190 beslut om att föreslå fullmäktige 
att fatta följande beslut: 1) Nämndorganisationen förändras på så sätt Styrelsen 
för BT Kemi efterbehandling avvecklas per 2021-12-31. 2) Uppdragen till 
styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på insynsplats för ersättare för 
dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med Kommunallagen (2017:725), kap 4, 
§ 10, punkt 2. 3) Ev återstående beslut gällande efterbehandlingsprojektet 
fattas därefter av kommunstyrelsen. 4) Förvaltningen, och miljökontrollen, 
gällande berörda fastigheter övergår till samhällsbyggnadsnämnden vilken enl 
reglementet ansvarar för kommunens fastighetsinnehav. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 198 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 57 
Styrelsens för BT kemi efterbehandling 2021-05-26, § 23 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut, daterat 2021-05-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Stefan Pettersson 
(M) och Aase Jönsson (KD): 1) Nämndorganisationen förändras på så sätt 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling avvecklas per 2021-12-31. 2) Uppdragen 
till styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på insynsplats för ersättare 
för dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med Kommunallagen (2017:725), 
kap 4, § 10, punkt 2. 3) Ev återstående beslut gällande 
efterbehandlingsprojektet fattas därefter av kommunstyrelsen. 4) Förvaltningen, 
och miljökontrollen, gällande berörda fastigheter övergår till 
samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för kommunens 
fastighetsinnehav. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C) och Charlotta Eldh (MP). 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling 
Kommunförvaltningen (SNLN, HESN, MAN, LELE, AAAI, JNON) 
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Dnr KS 240-2021, BIN 510-2020 

§ 192 Beslut om ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet hösten 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för 
hösten 2021 beslutas enligt tabell i skrivelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat om förändringar gällande Naturbruksprogrammet med 
start åk 1 hösten 2021. Förändringarna innebär att en ny inriktning, naturturism, 
skapas med ett nytt ämne, naturturism, och att inriktningen djur delas i 
inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter också 
namn till skogsbruk. 

Aktuella förändringar innebär att ersättningsnivåer måste fastställas för hösten 
gällande de nya inriktningarna. Skol- och fritidsförvaltningens förslag ser ut som 
följer: 

 
Naturbruksprogrammet – Djurvård Tidigare fastställt pris avseende 

djurvård, intern peng 203 667 kr, 
bidrag till fristående 222 210 kr, 
interkommunal ersättning 211 492 kr, 
gäller 

Naturbruksprogrammet – Naturturism Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Hästhållning Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Skogsbruk Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Trädgård Riksprislistan tillämpas 
 
För inriktningarna lantbruk, djur och skog görs inga förändringar och tidigare 
fattat beslut gäller.   

Bildningsnämnden föreslog 2021-06-22, § 61, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för hösten 2021 beslutas enligt 
tabell i denna skrivelse. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 195, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för hösten 2021 beslutas enligt 
tabell i denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 195 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14 
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Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2021, § 109 2020-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Èmilie Lundgren (S): 
1) Ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för 
hösten 2021 beslutas enligt tabell i skrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MSIN, KAAT, RNWF) 

 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 285-2021, MN 32-2021 

§ 193 Förändrad reglering rörande beslut om 
eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor (FSO)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Myndighetsnämndens reglemente § 6 kompletteras med punkten 
”Beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO)”. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om eldningsförbud är av sådan art att det tillfaller kommunfullmäktige 
men med möjlighet att delegera till nämnd. Enligt myndighetsnämndens 
reglemente ansvarar nämnden för tillsyn inom ramen för Lagen (2003: om 
skydd mot olyckor). För att förtydliga att nämnden har ansvar för beslut om 
eldningsförbud föreslås kommunfullmäktige att komplettera reglementet.  

Beslut om eldningsförbud har genom myndighetsnämndens delegationsordning 
varit delegerat till Räddningschef i beredskap. Det har dock kommit till 
förvaltningens kännedom att det inte är lämpligt att delegera denna typ av 
beslut till en tjänsteperson utan det är ett beslut förbehållet nämnden. Därför 
föreslås denna punkt i delegationsordningen utgå. Vid brådskande fall där 
nämnden inte har möjlighet att sammanträda kommer ordförande kunna fatta 
beslutet som ett brådskande ordförandebeslut i enlighet med delegations-
ordning och lag. 

Myndighetsnämnden fattade 2021-07-19, § 77, följande beslut: 1) Punkt 4 
under rubriken Räddningstjänsten i myndighetsnämndens delegationsordning, 
angående Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap 7 § FSO 
samt liknande förebyggande åtgärder mot brand enligt nämndens vidare 
föreskrifter, utgår. 2) Förändringen träder i kraft när och i det fall 
kommunfullmäktige fattat beslut om föreslagen komplettering av nämndens 
reglemente. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Myndighetsnämndens reglemente § 6 kompletteras med 
punkten ”beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO)”. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 200 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Myndighetsnämndens reglemente § 
6 kompletteras med punkten ”beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO)”. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 200 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-07-19, § 77 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

N E Jörgen Persson (SD): 1) Myndighetsnämndens reglemente § 6 
kompletteras med punkten ”Beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO)”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på N E Jörgen Perssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EON, SARA, FKRT, MAN, LELE, MAN) 
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Dnr KS 47-2021, 167-2007  

§ 194 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, Svalövs vårdcentral, 
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden noteras. 

2. Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, daterat den 2 juli 2021, 
antas, med följande tillägg; Även insatser för att främja ett hälsosamt 
åldrande är en viktig investering, både för samhället och individen. 
Inledningen sid 3) näst sista stycket: - Goda levnadsvanor som skapar 
en jämlik och god hälsa sid 6) sista stycket, samt nytt delmål - Delmål 5: 
Främja ett hälsosamt åldrande.. 

3. Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun (Dnr 167-2007), antagen 
av 2007-06-25, § 100, upphävs. 

4. Årliga avstämningar av programmet ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har under hösten 2020 kartlagt aktuella pågående aktiviteter 
och förslag på nya sådana inom området folkhälsa. Utgångspunkt i arbetet är 
Svalövs kommuns vision samt de 8 nationella folkhälsomål som beslutades av 
riksdagen juni 2018. 

I samband med arbetsutskottets sammanträde 2021-02-23 genomfördes en 
workshop gällande prioriteringar av det framtida folkhälsoarbetet.  

Arbetsutskottet fattade 2021-02-23, § 8, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att återkomma med förslag till prioriterade områden inom 
folkhälsoområdet, till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars, 2021.  

De resonemang som workshopen resulterade i och som förvaltningen sedan 
gav som förslag, blev nedanstående tre fokusområden, med koppling till de 
nationella målen inom parentes: 

- Goda livsvillkor för det tidiga livet (1) 

- Goda förutsättningar för utbildning som även skapar arbete och ett 

självständigt liv (2,3,4) 

- Goda levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa (6,8) 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 44, att förslag till folkhälsoprogram, 
daterat den 25 februari 2021, remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen Svalöv. 

De nämnder (BIN, SN, VON, SBN) som besvarat remissen är positiva och 
ställer sig bakom förslaget till ett folkhälsopolitiskt program. De betonar alla 
vikten av ett tvärsektoriellt arbete. Vårdcentralen efterfrågar i sitt remissvar 
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framförallt aktiviteter i det kommande framtida arbetet vilket kommer att tas i 
beaktande. De saknar även specifik inriktning gentemot äldre och anhöriga i 
förslaget till folkhälsoprogram. Familjecentralen Guldkornet välkomnar ett 
folkhälsopolitiskt program och ser sig som en viktig framtida aktör i utvecklingen 
av förslagens fokusområden. 

Efter remissomgången har en mindre justering skett inom fokusområde 3 Goda 
levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa där texten kompletterats med 
meningen ”Olika målgrupper kräver inom detta område förutom universella 
insatser, även selektiva insatser mot t.ex. äldre och kvinnor.” Programmet har 
även utökats efter remissomgången med ett antal delmål under respektive 
fokusområde. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 61, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, Svalövs vårdcentral, 
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, 
daterat den 2 juli 2021, antas. 3) Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun 
(Dnr 167-2007), antagen av 2007-06-25, § 100, upphävs.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 192 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 1) Remissvar från Familjecentralen  
Guldkornet, Svalövs vårdcentral, bildningsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden noteras. 2) 
Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, daterat den 2 juli 2021, antas. 
3) Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun (Dnr 167-2007), antagen av 
2007-06-25, § 100, upphävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 192 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 61 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02  
Uppdaterat förslag till folkhälsoprogram, daterat 2021-07-02  
Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, 2021-05-05  
Remissvar från Svalövs vårdcentral, 2021-04-30  
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2021-05-06, § 36  
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-28, § 78  
Remissvar från bildningsnämnden 2021-04-13, § 33  
Remissvar från socialnämnden 2021-04-22, § 60  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 44  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25, med förslag till folkhälsoprogram 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 8  
Underlag inför workshop om folkhälsa 2021-02-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Ida Andersson (C), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anneli Persson (S), N E Jörgen Persson 
(SD), Torbjörn Ekelund (L), Annelie Johnsson (C) och Ingrid Ekström (SD): 1) 
Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, Svalövs vårdcentral, 
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, 
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daterat den 2 juli 2021, antas, med följande tillägg; Även insatser för att främja 
ett hälsosamt åldrande är en viktig investering, både för samhället och 
individen. Inledningen sid 3) näst sista stycket: - Goda levnadsvanor som 
skapar en jämlik och god hälsa sid 6) sista stycket, samt nytt delmål - Delmål 5: 
Främja ett hälsosamt åldrande. 3) Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun 
(Dnr 167-2007), antagen av 2007-06-25, § 100, upphävs.  

Ida Andersson (C): Årliga avstämningar av programmet ska ske. 

I ärendet yttrade sig vidare Elisabeth Salonen Ripa (FI). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Ida Anderssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser samt övriga remittenter i ärendet 
Kommunförvaltningen (SNLN, samtliga sektorchefer, MLLG, LELE, SARA, SAMA, RNWF, FKRT) 
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Dnr 74-2021 

§ 195 Granskning av samverkan kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser, Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Föreliggande granskningsrapport, yttranden från bildningsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsens skrivelse noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB 
att genomföra en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnare insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk.  

Nu aktuell rapport omfattar Svalövs kommun och granskningen avser 
bildningsnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Rapportens 
sammanfattande bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig 
samverkan mellan Region Skåne och Svalövs kommun kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. 

Socialnämnden fattade 2021-04-22, § 59, följande beslut: 1) Förvaltningens 
yttrande, daterat 2021-03-31, antas som socialnämndens eget och överlämnas 
till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Bildningsnämnden fattade 2021-05-18, § 47, följande beslut: 1) 
Granskningsrapporten noteras med tillägg. 2) Svaret som Sektor utbildning 
skrivit gällande revisorernas rekommendationer godtas. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-05-20, § 45, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 2021-05-10, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Revisionsrapporten syftar till att granska både intern och extern samordning 
kring barn och unga med behov av samordnare insatser. Trots att ansvaret för 
samordning faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde, har styrelsen inte 
givits möjlighet att medverka i granskningen eller ombetts yttra sig över 
rapporten. Därav har ordförande valt att bemöta revisionsrapporten i en särskild 
skrivelse. 

Kommunstyrelsens fattade 2021-08-16, § 194 följande beslut: 1) Ordförandes 
skrivelse antas som kommunstyrelsens egen och överlämnas till revisionen. 
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Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
1) Föreliggande granskningsrapport, yttranden från bildningsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens 
skrivelse noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 194 
Ordförandes skrivelse, 2021-08-12 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-05-20, § 45, med yttrande 
Bildningsnämndens protokoll 2021-05-18, § 47, med yttrande 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 69  
Socialnämndens protokoll 2021-04-22, § 59, med yttrande 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 68 
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser, februari 2021 (sammanställning) 
Missiv för granskningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande 
granskningsrapport, yttranden från bildningsnämnden, socialnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens skrivelse noteras. 

Vid sammanträdet yttrade sig vidare revisor Elisabeth Andersson (L), i enlighet 
med arbetsordningens § 24. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, CCAN, SARA, SAMA, RNWF) 
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Dnr KS 326-2021 

§ 196 Motion, Sport- och friluftsområde 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

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. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-08-16 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN)  
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Dnr KS 184-2021 

§ 197 Motion, Byggnation av ny gymnastik, sport och 
idrottshall i Teckomatorp  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom den 10 maj 2021 med 
motionen: Byggnation av ny gymnastik, sport och idrottshall i Teckomatorp. I 
motionen föreslås följande: 

 Att en ny idrottshall ska byggas i samband med nybyggnation av skola i 
Teckomatorp.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-05-10 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN)   
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Dnr KS 224-2021 

§ 198 Motion, Stärka Elevhälsan 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom den 14 juni 2021 med 
motionen: Stärka Elevhälsan. I motionen föreslås följande: 

 Att elevhälsan stärks generellt inom alla kommunens skolor. 

 Att tidigt skapa lättillgängliga insatser för barn och unga med risk för 
eller tecken på psykisk ohälsa 

 Att införa generella hälsofrämjande insatser, det vill säga att barn och 
ungas livsvillkor förändras så att det främjar psykisk hälsa.  

 Att skapa effektiva, långsiktiga och sammanhålla insatser för barn och 
unga med psykisk ohälsa.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-06-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN) 
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Dnr KS 230-2021 

§ 199 Motion, Motion, Ge Teckomatorp plats för liv. 
Blandad bebyggelse på Granboområdet i Teckomatorp 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Niklas Bohn (S) 
inkom den 18 juni 2021 med motionen: Ge Teckomatorp plats för liv. Blandad 
bebyggelse på Granboområdet i Teckomatorp. I motionen föreslås följande: 

 Att ha mod och framåtanda 

 Att påbörja en ny planering för att aktualisera en blandad bebyggelse på 
Granbo området i Teckomatorp.  

 Att snarast påbörja byggnation på Granbo området i Teckomatorp  

 Att utreda och skapa möjligheter för näringslivet att växa på Granbo 
området i Teckomatorp  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-06-18 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN)  
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Dnr KS 433-2020 

§ 200 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen avslås. 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Jonsson (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Johan Wigrups (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet i Svalöv har i december 2020 till kommunfullmäktige inkommit 
med en motion om skapandet av en ny port till Söderåsen vid Ring Knutstorp. 

Motionen föreslås avslås, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete 
kring Kågeröd som destination och port till Söderåsen, där Ring Knutstorp och 
berörda markägare är viktiga samverkansparter.  

Den 25 maj 2021, § 52, föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Den 7 juni 2021, § 158, beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 173, att fatta 
följande beslut: Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021, § 
174. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 174 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 173 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 158 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 52 
Yttrande, daterad 2021-05-18 
Motion, inkommen 2020-12-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen avslås. 

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): 1) Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD) 
Motionärerna  
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Dnr KS 25-2021, VON 25-2021 

§ 201 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande 
arbete på kommunens särskilda boenden 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 
2021-01-22 med motionen “Ökad livskvalité och hälsofrämjande arbete på våra 
äldreboenden”. I motionen yrkar Socialdemokraterna 1) att förvaltningen 
påbörjar en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan arbeta närmre 
varandra så att det ges möjlighet för förskola att besöka äldreboende någon 
dag i veckan, samt 2) att särskilt boende och förskolor byggs i anslutning till 
varandra vid nybyggnationer. 

Den 25 maj 2021, § 50, föreslog vård- och omsorgsnämnden att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) 
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, 
daterat 2021-04-20. 

Den 7 juni 2021, § 160, beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 175, att fatta 
följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2021-04-20. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021, § 
175. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 160 
Vård- omsorgsnämndens protokoll 2021-05-06, § 38 
Yttrande, daterat 2021-04-20 
Motion, inkom 2021-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Kronqvist (S), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kent Kronkvists m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 56-2021 

§ 202 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till 
stöd för FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V) inkom 
2021-02-25 med motionen: Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för 
FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande (RÅ 1990 ref. 9) ansett att 
opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som 
normalt endast ankommer på staten och inte på kommuner. I målet hade 
kommunfullmäktige dels beslutat att uttala sig för att kommunen förklaras som 
kärnvapenfri zon, dels att kommunen var beredd att ta emot besök av 
främmande örlogsfartyg endast om dessa uttryckligen garanterade att de inte 
medförde kärnvapen. Domstolen fann därför att kommunfullmäktiges beslut i 
sin helhet föll utanför den kommunala kompetensen (jfr. 2 kap. 2 § 
kommunallagen (2017:725)). 

Förvaltningsrätten i Göteborg har i en dom2 2021-02-26 behandlat ett beslut i 
Göteborgs kommuns fullmäktige 2020-08-20, vilket just innebar att Göteborgs 
kommun skulle ansluta sig till en kampanj från den internationella 
intresseorganisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet. Domen har dock 
överklagats till Kammarrätten i Göteborg3. 

Det förslag i motionen som framförts av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, och 
Miljöpartiet om att kommunen skriver på ICAN:s uppmaning för att visa sitt stöd 
för hur viktigt kommunen anser att det är att förbjuda kärnvapen, innebär att 
kommunen ställer sig bakom en uppmaning till svenska staten att agera på ett 
visst sätt genom att ratificera en internationell konvention. Detta är att anses 
som en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området och ligger således 
inte inom kommunens kompetensområde. Då motionen således inte avser 
någon kommunal angelägenhet, föreslår ordföranden att kommunfullmäktige 
avskriver motionen enligt 5 kap. 35 § KL.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 59, 
2021-04-26, § 97, och 2021-05-24, § 131, 2021-05-31, § 154 samt 2021-06-21, 
§ 177. 

Förslaget till beslut i kommunfullmäktige var vid sammanträdet följande: 
Motionen avskrivs enligt 5 kap. 35 § KL. 

                                                   
2 Mål nr 11052-20 
3 Mål nr 1721-21 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 177 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 154 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 131 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 97 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 59 
Motion, inkommen 2021-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP) och David 
Lenander (V): Ärendet bordläggs. 

Teddy Nilsson (SD): Motionen avskrivs enligt 5 kap. 35 § KL. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Salonen Ripas m fl 
bordläggningsyrkande, 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 Elisabeth Salonen Ripas m fl bordläggningsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 16 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 13 nej-röster för bifall till 
Elisabeth Salonen Ripas m fl bordläggningsyrkande, har kommunfullmäktige 
beslutat att anta Elisabeth Salonen Ripas m fl bordläggningsyrkande genom s k 
minoritetsbordläggning. Se omröstningsbilaga 1). 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN)  
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Dnr 373-2019 

§ 203 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga 
samlad rapport till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
1.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB 
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen 
yrkas följande:  

 AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till 
Svalövs kommunfullmäktige.  

 Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, 
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.  

 Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en 
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan 
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.  

 Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall 
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms 
nödvändiga.  

 Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av 
kommunens förvaltning.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande. 

Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 215, 
2020-11-30, § 246 samt 2020-12-10, § 259. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 31, 
2021-03-22, § 61, 2021-04-26, § 101, 2021-05-24, § 126, 2021-05-31, § 148 
samt 2021-06-21, § 178. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 178 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 148 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 126 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 101 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 61 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 281 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 246 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270 
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27 
Remitteringsbeslut, 2019-12-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212 
Motion, inkommen 2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
AB SvalövsBostäder 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
 
 
Ajournering 21.50 – 21.55 
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Dnr KS 379-2019 

§ 204 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 
2.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig 
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på 
följande:  

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar 
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens 
ekonomi i balans.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 255.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk 
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och 
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är 
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra 
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är 
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och 
produktivt som möjligt.  

Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete 
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i 
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål-och 
budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk hushållning 
skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av denna plan 
för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra delar 
kommunens organisation och styrning. Denna förändring av organisationen har 
motionären själv ställt sig bakom.”  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 70, följande beslut: 1) Yttrande, daterat 
2020-09-21, antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 271, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 216, 
2020-11-30, § 247 samt 2020-12-10, § 260. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 32, 
2021-03-22, § 62, 2021-04-26, § 102, 2021-05-24, § 379, 2021-05-31, § 149 
samt 2021-06-21, § 179. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 179 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 149 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 379 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 102 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 62 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 32 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 282 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 260 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 247 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21 
Remitteringsbeslut 2020-02-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255 
Motion, inkommen 2019-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 205 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-02-17 med 
motionen: Återupprätta Folkhälsorådet. I motion föreslås följande:  
 

 Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande 
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall 
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot 
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ. 

 Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika 
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både 
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för 
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat. 

 Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå 
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ. 
 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 64, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, 
daterat 2021-02-16. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 65, 
2021-04-26, § 105, 2021-05-24, § 130, 2021-05-31, § 153 samt 2021-06-21, § 
180. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 180 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 153 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 130 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 105  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 64 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 15 
Yttrande, daterat 2021-02-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75 
Motion, inkommen 2020-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs. 

I ärendet yttrade sig vidare Annelie Johnsson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MLLG) 
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Dnr 241-2020 

§ 206 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla 
som är under välfärdens ansvar 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-07-11 med motionen: Öka säkerheten och 
tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar. I motionen yrkar Liberalerna 
följande:  

 Krav på utdrag ur belastningsregistret införs, i enlighet med ovan 
anfört, för alla grupper av anställda som på något sätt utför sina 
arbetsuppgifter i medborgares bostäder. Detta sker i likhet med den 
rutin som redan finns inom förskola och skola. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med ovan anfört, utreda 
om, och i så fall med vilken periodicitet, nytt utdrag ur 
belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 

Då fullmäktige redan beslutat i linje med motions yrkande, punkt 1 samt att 
motionens yrkande, punkt 2 inte möjliggörs i det presenterade lagförslaget 
föreslås att motionen anses besvarad.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 51, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 306, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 34,  
2021-03-22, § 64, 2021-04-26, § 104, 2021-05-24, § 129, 2021-05-31, § 152 
samt 2021-06-21, § 173. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 152 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 129 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 104 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 64 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 34 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 306 
Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 51 
Yttrande, daterat 2020-10-21 
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Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 178 
Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
Motion, inkom 2020-07-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen 
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Dnr KS 120-2021 

§ 207 Interpellation, hantering av hot mot politiker i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP) har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande rörande 
hur hat och hot mot förtroendevalda hanteras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 95, 2021-05-24, § 132, 2021-05-
31, § 155, och 2021-06-21, § 181 att bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 155 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 132 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), 
daterat 2021-05-21 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 95 
Interpellation, inkommen  

Förslag till beslut på sammanträdet 

David Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på David Lenanders m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanterna  
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Dnr KS 361-2020 

§ 208 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för 
Teckomatorp. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 240, 
samt 2020-12-10, § 253. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 276 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 25: 1) Interpellationen får ställas. 
2) Ärendet bordläggs.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 57, 2021-04-26, § 96, 2021-05-
24, § 133 och 2021-05-31, § 155 och 2021-06-21, § 182 att bordlägga ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 182 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 156 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 133 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 96 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 57 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22, § 276 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 253 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 240 
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M), daterat 2020-11-27 
Interpellation, inkommen 2020-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
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Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Teddy Nilsson SD 1

2 Jan Zielinski S 1

3 Fredrik Jönsson C 1

4 Ingrid Ekström, ordf SD 1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf M 1

6 Anneli Persson S 1

7 Kim Hellström SD 1

8 Lennart Pettersson C 1

9 Torbjörn Ekelund L 1

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S 1

12 Angelie Fröjd M 1

13 Johan Wigrup, tjg ers för M 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 Bertil Johansson, tjg ers för B Jönsson SD 1

21 Stefan Pettersson M 1

22 Hans Lindström SD 1

23 Annelie Johnsson tjg ers för J H Andersson 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 Elisabeth Salonen Ripa FI 1

31 Marcus Donnerhag S 1

32 Ann Pettersson M 1

33 Jenny Ulfvin SD 1

34 Jörgen N E Persson SD 1

35 Bedrija Halilovic S 1

SUMMA 16 13 6 0

Omröstningsbilaga 1) - § 202 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud


