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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.40 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande (tjg ordf § 224) 
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) 
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) 
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 

Johansson Bertil (SD)  
Törnkrantz Conny (SD)  
Brobeck Sanna (SD)  
Ulfvin Per Erik (SD)  
Hallberg Anette (S)  
Olsson Krister (S)  
Hed Roslund Anna (S)  
Sörensson Agneta (M)  
Wendel Sten (M)  
Ekelund Pernilla (L)  
Jonsson Åke (KD)  
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Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef  
Louise Linde, enhetschef kansli 
Emelie Lyrefors, nämndadministratör 
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör 
 
 

 
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 Sten Schmidt (SD) och Niklas Bohn (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-09-30, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 209 – 231 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD), dock ej § 224 Anna Berg von Linde (M), § 224  

Justerare  
 

 Sten Schmidt (SD)  Niklas Bohn (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 209 Beslutad ärendelista 

§ 210 Information ................................................................................................. 5 
§ 211 Anmälningsärenden .................................................................................. 6 
§ 212 Avsägelser och val .................................................................................... 7 
§ 213 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra folkomröstning 2021.. 9 
§ 214 Förslag till reviderade valdistrikt 2022 ..................................................... 11 
§ 215 Revidering av ersättningsbestämmelser avseende röstmottagare m fl i 

allmänna val och kommunala folkomröstningar ...................................... 13 
§ 216 Digitaliseringsstrategi .............................................................................. 15 
§ 217 Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 

och grund- och gymnasiesärskola .......................................................... 17 
§ 218 Utredningsuppdrag gällande Samordnad varudistribution 

(samlastningscentral) .............................................................................. 19 
§ 219 Motion, Lika rätt till förskoleklass för alla sexåringar .............................. 22 
§ 220 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) ........................................ 23 
§ 221 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan ........................... 25 
§ 222 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun ............ 27 
§ 223 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på kommunens 

särskilda boenden ................................................................................... 29 
§ 224 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud ............................................................. 31 
§ 225 Ordningsfråga .......................................................................................... 34 
§ 226 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 35 
§ 227 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 

balans ...................................................................................................... 37 
§ 228 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 39 
§ 229 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens 

ansvar ...................................................................................................... 41 
§ 230 Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun............. 43 
§ 231 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 44 
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 Dnr - 

§ 210 Information 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Någon information fanns inte att notera.  

 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 211 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne: Till ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter J Håkan Andersson (C) utses Johan Wigrup (C), till ny ersättare 
utses Anneli Appelskog (C) (Dnr KS 1-2021). 

b) Socialnämndens beslut den 26 augusti 2021, § 114 - Rapportering av 
gynnande ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorg, kvartal 
2 2021. (Dnr KS 130-2021, SN 5-2021) 

 

 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2021 

§ 212 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelserna från Mats Hannander (SD) och Fredrik Jönsson (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. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) 
bordläggs. 

5. Valet av ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Kristina 
Carlsson (FI) bordläggs. 

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

7. Till ny ersättare i direktionen för Söderåsens Miljöförbund efter Mats 
Hannander (SD) väljs Conny Törncrantz (SD).  

8. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Fredrik Jönsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Zadenius (L) inkom 2021-05-16 med avsägelse avseende uppdragen 
ersättare i valnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling.  

Staffan Löfberg (S) inkom 2021-05-24 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, då han genom val i kommunfullmäktige 
valts till ledamot. 

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.  

Mats Hannander (SD) inkom 2021-08-30 med avsägelse gällande uppdraget 
som ersättare i  styrelsen för Söderåsens Miljöförbund.  

Fredrik Jönsson (C) inkom 2021-09-27 med avsägelse gällande uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2021-09-27 
Avsägelse från Mats Hannander (SD), inkommen 2021-08-30 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 185 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 160 
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), inkommen 2021-06-10 
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, JNON) 
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Dnr KS 149-2020, VN 14-2021 

§ 213 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra 
folkomröstning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Valnämndens driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för genomförandet av 
folkomröstning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2021, § 162 beslut om nytt datum för 
genomförande av tidigare beslutad folkomröstning.  

Till skillnad från val, belastar kostnaden för en folkomröstning enbart 
kommunen. Det innebär att det inte kommer att betalas ut något statsbidrag.  

Valmyndigheten debiterar även kommunen för den tid som tas i anspråk för att 
produceraröstlängd m.m., kostnader för kompletterandebeställning av övrigt 
valmaterial samt att produktionen och distributionen av allt röstningsmaterial 
bekostas av kommunen själv. 

Då tidigare beslutat budget för genomförande av folkomröstning inte kan nyttjas 
med anledning av nytt budgetår, föreslås valnämnden få i uppdrag att inkomma 
med äskande om medel för genomförandet av folkomröstning under 2021.  

Äskandet föreslås vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 
2021, för vidare beredning av kommunstyrelsen inför beslut vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.   

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 211, följande beslut: 1) Valnämnden 
uppdras att inkomma med äskande om medel för genomförandet av 
folkomröstning under 2021. 2) Valnämndens äskande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 2021. 

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 2, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valnämndens driftbudget 2021 
tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 216, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Valnämndens driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för 
genomförandet av folkomröstning 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 216 
Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 2 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 211 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 162 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Aase Jönsson (KD), Jan Zielinski 
(S), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Èmilie Lundgren 
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabet Salonen Ripa (FI): 1) Valnämndens 
driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden  
Administrativ chef 
Enhetschef kansli  
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT) 
 
 
Ajournering 19.20 – 19.25 
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Dnr KS 349-2021, VN 15-2021 

§ 214 Förslag till reviderade valdistrikt 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt 
som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikt året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Inför valet i september 2022 föreslås därför att vissa ändringar av 
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt 
förslaget ska kommunen bestå av 7 valdistrikt enligt följande: Billeberga- 
Tågarp, Röstånga- Konga- Ask, Kågeröd- Stenestad, Teckomatorp- Norrvidinge 
samt Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra. 

Efter det att kommunfullmäktige behandlat valdistriktsindelningen, tar 
Länsstyrelsen Skåne ställning till indelningen och meddelar sitt beslut senast 
den 1 december 2021.  

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 5, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valdistrikten Svalöv Södra och 
Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv 
Östra och Svalöv Västra. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 221, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre 
distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 221 
Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 5 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun 
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson 
(KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra 
delas i totalt tre distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv 
Västra. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Hans Lindströms m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län  
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LATE) 
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Dnr KS 354-2017, VN 5-2017 

§ 215 Revidering av ersättningsbestämmelser avseende 
röstmottagare m fl i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i 
allmänna val och kommunala folkomröstningar, daterade 26 augusti 
2021, antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av behov att förenkla administrationen kring ersättningen till 
röstmottagare föreslår förvaltningen att ersättningsbestämmelser för 
röstmottagare revideras.  

Genom att anlita röstmottagare som arvoderade uppdragstagare, istället för att 
anställa röstmottagare på timbasis, minskas kommunens lönekostnader 
samtidigt som ersättningen till röstmottagare hålls konstant. Kommunen 
behöver då inte längre separat beräkna OB- ersättning, pension och sociala 
avgifter.  

Lösningen möjliggörs genom att en separat gruppförsäkring tecknas för 
samtliga röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden inför allmänt val eller 
folkomröstning. 

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 3, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade 
ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar, daterade 26 augusti 2021, antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 222, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för 
röstmottagare i allmänna val och kommunala folkomröstningar, daterade 26 
augusti 2021, antas.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 222 
Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 3 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-27 
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val 
och kommunala folkomröstningar, daterat 2021-08-26  
Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val, 2018-01-29, § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD), Aase Jönsson (KD), Teddy Nilsson (SD) och Marie 
Irbladh (C): 1) Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare 
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i allmänna val och kommunala folkomröstningar, daterade 26 augusti 2021, 
antas.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Hans Lindströms m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LATE) 
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Dnr KS 75-2021 

§ 216 Digitaliseringsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inkomna remissvar noteras.  

2. Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad 
den 23 augusti 2021, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf digitaliserings- och IT-chef Michael Wide har under en tid arbetat med 
framtagande av ett förslag till Digitaliseringsstrategi. Vi föreslår att förslaget 
remitteras till samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag, för beslut i 
kommunfullmäktige i september månad 2021. 

Arbetsutskottet fattade 2021-05-04, § 32, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga nämnder, styrelser, 
bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade och pensionärer. Yttranden 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-08-20 inför behandling i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september månad 2021.  

Efter genomförd remissomgång föreligger nu ett reviderat förslag till 
Digitaliseringsstrategi. Sista svarsdag var den 20 augusti 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, Styrelsen 
för BT-Kemi efterbehandling, ungdomsrådet samt Svalövs Kommunhus AB 
ställer sig i sina remissvar positiva till utarbetat förslag för Digitaliseringsstrategi.  

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar i sitt remissvar mer tydlighet och 
struktur i Digitaliseringsstrategin. Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
ställer sig överlag positivt till förslaget till digitaliseringsstrategi, men ställer ett 
antal frågor om utbildning för äldre och funktionshindrade samt digital säkerhet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 224, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Inkomna remissvar noteras. 2) Reviderat förslag till 
Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad den 23 augusti 2021, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 224 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 77 
AB SvalövsBostäders yttrande, daterat 2021-08-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-23 
Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi, daterat 2021-08-23 
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2021-08-20 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 76 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-07-19, § 78 
Socialnämndens protokoll, 2021-06-23, § 93 
Svalövs Kommunhus AB:s yttrande, daterat 2021-06-22, § 66 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-06-17, § 55 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 19 
Ungdomsrådets yttrande, daterat 2021-06-04 
Styrelsens för BK Kemi efterbehandling protokoll 2021-05-26, § 22 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 32 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-21 
Förslag till Digitaliseringsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) 
och Jan Zielinski (S): 1) Inkomna remissvar noteras. 2) Reviderat förslag till 
Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad den 23 augusti 2021, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLWE) 
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Dnr KS 338-2021, KS 30-2019, BIN 441-2021 

§ 217 Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i 
förskoleklass, grundskola och grund- och 
gymnasiesärskola 

 

 
 

 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 
och grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs att 
gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Regelverket för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och 
gymnasiesärskola i Svalövs kommun utgår från bestämmelserna om skolskjuts 
i skollagen (2010:800) och omfattar elever i grundskola inklusive förskoleklass, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Bestämmelser om skolskjuts finns i 9 
kap. 15 b-e och 21, 21 a §§ skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32-33 och 40 
§§ skollagen (grundskolan), 11 kap. 31-32 och 39 §§ skollagen (grund-
särskolan) och 18 kap. 30-31 och 35 §§ skollagen (gymnasiesärskolan). 

Bildningsnämnden övertog 2021 ansvaret för skolskjuts från 
Samhällsbyggnadsnämnden. I regelverket för skolskjuts (antaget av 
kommunfullmäktige den 25 februari 2019) finns skrivelser som därför inte längre 
är aktuella och är i behov av revidering. Dessa är ”Överklagande till 
samhällsbyggnadsförvaltningen” och ”Delegerad tjänsteman på 
samhällsbyggnadsförvaltningen”. Vid tillämpning av regelverket har också ett 
behov av förtydligande framkommit, vilket gäller elever som flyttar under termin. 
Förslaget är att Bildningsnämnden godkänner att formuleringen nedan läggs till 
bestämmelser under rubrik 2.2, som följer: ”Elev som under pågående termin 
flyttar till ny folkbokföringsadress inom Svalövs kommun och till annan skolas 
upptagningsområde har rätt att gå kvar på den gamla skolan om plats finns, 
men rätten till skolskjuts upphör. Rätten till skolskjuts kvarstår dock om det inte 
innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för Svalövs 
kommun. Om flytten däremot är inom samma upptagningsområde och 
skolskjutsbehov kvarstår eller upphör ska detta omgående anmälas till 
kommunen.” 

Bildningsnämnden föreslog 2021-08-17, § 78, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts 
för elev i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskola, daterade 
2021-08-09 fastställs att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Det noteras att kommunfullmäktige 2019-02-25, § 27 (Dnr KS 30-2019, SBN 
363-2016), fattade följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev 
i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-
01-10, fastställs att gälla fr.o.m. 2019-07-01. 2) Elev som under läsåret 
2018/2019 beviljats busskort för skolresa till vald skola utanför kommunen ska 
efter ansökan beviljas busskort för att slutföra utbildningen vid den valda 
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skolan, dock som längst tre läsår fr.o.m. 2019-07-01. 3) En utvärdering skall 
genomföras per 2020-07-01. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 164, följande beslut: Utvärderingen 
av skolskjutsregelverket godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 225, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, 
grundskola och grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs 
att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 225 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 164 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 78 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-09 
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola och grund- och 
gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och 
gymnasiesärskola daterat 2019-02-25. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 
1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola och 
grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs att gälla fr.o.m. 
2021-10-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, DDSN, MAN, LELE, RNWF) 
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Dnr 22-2020 

§ 218 Utredningsuppdrag gällande Samordnad 
varudistribution (samlastningscentral) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet återremitteras med följande motivering: Centerpartiet inkom 
2017 med en motion angående utredning av huruvida samordnad 
varudistribution kunde införas, vilken sedermera kommunfullmäktige 
biföll. Någon utredning i enlighet med motionens intention har inte 
gjorts, därav behöver uppdraget återremitteras för att uppfylla 
kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie lrbladh (C) och Lennart Pettersson (C) motionerade 2017-01-16 
avseende en utredning av en samordnad varudistribution. 

I motionen föreslogs följande: Förutsättningarna för att inrätta en samordnad 
varudistribution i Svalövs kommun utreds.  

Kommunfullmäktige biföll 2017-12-18, § 187, motionen, och en utredning av 
förutsättningarna för en samordnad varudistribution får därför göras (Dnr 19-
2017). 

Av föreliggande tjänsteskrivelse framgår bl a följande: ”Förutsättningarna för 
kommunen att inrätta en samordnad varudistribution på egen hand finns inte i 
nuläget. 

Av de kommuner som har inrättat en samordnad varudistribution har flertalet 
valt att gå in i en samverkan tillsammans med andra kringliggande kommuner. 

Orsaken till detta är att mindre kommuner på egen hand inte har 
förutsättningarna att uppnå fördelarna med en samordnad varudistribution. Att 
införa en sådan kräver både ekonomiska och personella resurser i många led. 
De ekonomiska besparingarna som en samlastningscentral kan ge, har också 
visat sig vara svåra att nå. Det är främst minskad påverkan på miljön där 
vinsterna ligger.  

För en väl fungerande och effektiv samordnad varudistribution krävs att man 
använder ett administrativt stödsystem som klarar av att hantera den stora 
mängd data som uppstår mellan beställare (kommun), leverantör, lagerhållare 
och transportör. Elektronisk handel (e-handel) är i nuläget nästan nödvändigt 
för att få effektivitet i kommunikationen mellan alla parters system. 

Sammanfattningsvis torde kommunen vara för liten för att inrätta en egen 
samlastningscentral. Kommunen har idag inte heller det elektroniska 
beställningssystem som i princip krävs för att uppnå effektivitet och eventuella 
besparingar. 

Förvaltningen kommer dock att uppmärksamt följa initiativ i bl a Familjen 
Helsingborg och Skånes Kommuner och återkomma med initiativ när/om så 
bedöms lämpligt.” 
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Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 64, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot bakgrund av genomförd 
utredning inrättas f n inte någon central för samordnad varudistribution. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 204, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 232, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för 
närvarande inte någon central för samordnad varudistribution.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 232 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 204 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 64 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-05  
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 174 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 181 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168  
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89  
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24 
Remittering av motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20 
Motion, inkommen 2017-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1) Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för närvarande 
inte någon central för samordnad varudistribution.  

Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Lennart Pettersson (C), Jan Zielinski 
(S), Ida Andersson (C) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): Ärendet återremitteras 
med följande motivering: Centerpartiet inkom 2017 med en motion angående 
utredning av huruvida samordnad varudistribution kunde införas, vilken 
sedermera kommunfullmäktige biföll. Någon utredning i enlighet med motionens 
intention har inte gjorts, därav behöver uppdraget återremitteras för att uppfylla 
kommunfullmäktiges beslut. 

Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på 
Marie Irbladhs m fl återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs 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 Marie Irbladhs m fl återremissyrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 16 nej-röster för bifall till Marie 
Irbladhs m fl återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Marie 
Irblahds m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. 1 ledamot avstod från att 
rösta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, BAPN) 
 
Ajournering 20.15 – 20.35 
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Dnr 363-2021 

§ 219 Motion, Lika rätt till förskoleklass för alla 
sexåringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Annelie Johnsson (C) och Johan Wigrup (C) inkom 2021-09-12 med motionen: 
Lika rätt till förskoleklass för alla sexåringar 

I motionen yrkar Centerpartiet på följande: 

 Förutsättningarna för att införa förskoleklass för särskolans målgrupp 
utreds. 

Vid sammanträdet presenterade motionären Annelie Johnsson (C) motionen, i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-09-12 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE, LAMN) 
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Dnr 96-2019 

§ 220 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, anses 
motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Kronqvist (S) och Jan Zielinski (S) inkom 2019-03-25 med motionen 
”Infrastruktur 108 mot Kävlinge”. I motionen yrkar motionärerna följande: 1) Att 
Svalövs kommun ställer krav på Region Skåne, Skånetrafiken och 
Kollektivtrafiknämnden om att återinföra kommunikationerna mellan 
Teckomatorp och Kävlinge väg 108. 2) Att i diskussioner med Region Skåne 
och Kollektivtrafiknämnden se över ruttningen så den även innefattar sena turer 
och strategiska hållplatser. 

Motionen var ursprungligen remitterad till samhällsbyggnadsnämnden, men 
eftersom kommunstyrelsen övertog ansvaret för kollektivtrafikfrågorna 2021-01-
01, remitterades motionen om. 

Nu föreligger yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2021-07-12, 
av vilket följande framgår: 

”Kommunen har alltsedan linjen drogs in, på olika sätt och i olika sammanhang 
försökt påverka regionen (kollektivtrafiknämnden) och Skånetrafiken i riktning 
att återupprätta förbindelsen, främst mot bakgrund av att kommunens största 
företag är beläget längs den tidigare linjen, vid väg 108 strax söder om 
Norrvidinge. 

I samrådet gällande Skånetrafikens Trafikplan 2021 lyftes också frågan, där 
kommunen önskade att tidigare linje Svalöv-Kävlinge återinsattes.  

I mars 2020 besökte kollektivtrafiknämnden som genom ledamoten Torbjörn 
Ekelund innehåller politisk representation också från Svalövs kommun, 
Norrvidinge och Vidinge Grönt. Där deltog samtidigt kollektivtrafiknämndens 
ordf Carina Zachau, vilka träffade företagsledningen på Vidinge Grönt genom 
VD Måns Nordmark och deras HR-chef Malin Jönsson. 

Undertecknad påtalar vid varje möjligt tillfälle i regionala sammanhang det 
kommunala önskemålet om åtminstone få till en återstart av linje 210, som blev 
den samfinansierade morgon- och kvällslösningen mellan Skånetrafiken, 
Svalövs kommun och Kävlinge kommun efter att linje 200 avvecklades med 
anledning för få resande. 

Med det anser jag att förslagen i motion är genomförda, även om det ännu inte 
inneburit att trafiken återupptagits, och att motionen därmed kan anses 
besvarad.” 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 71, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 
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Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, 
anses motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 205, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 233, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, 
anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 233 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 205 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-29, § 71 
Yttrande, daterat 2021-07-12 
Ny remittering av motionen, daterad 2021-01-04 
Remittering av motionen, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 84 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Eklund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, anses 
motionen besvarad. 

Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): 1) Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 383-2019, BIN 499-2019 

§ 221 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom 
förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen bifalls avseende punkt 1 med tillägget att utredningen ska 
omfatta kommunens samtliga verksamheter. 

2. Motionen avslås avseende punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-11-11 med motionen 
”Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan”. 

I motionen yrkar Centerpartiet på följande: 

 Att kommunen utreder förutsättningarna att införa flexibel arbetstid för 
anställda inom förskolan. 

 Vid positiva svar i utredningen, är målsättningen att införa det under 
höstterminen 2020. 

Motionen överlämnades 2019-12-04 till bildningsnämnden samt 
kommunstyrelsens personalutskott för behandling.  

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 117, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-11-02, antas som bildningsnämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionens första yrkande bifalls, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 2) Motionens andra yrkande 
avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 

Personalutskottet föreslog 2021-03-02, § 8, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 
med tillägget att utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 
2) Motionen avslås avseende punkt 2. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 206, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 234, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 med tillägget att 
utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 2) Motionen 
avslås avseende punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 234 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 206 
Personalutskottets protokoll 2021-03-02, § 8 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, §117 
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Yttrande, daterat 2021-02-25 
Remittering av motion, daterad 2019-12-04 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), inkommen 2019-11-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Inhammar (C), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Kim Hellström (SD) 
och Aase Jönsson (KD): 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 med tillägget att 
utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 2) Motionen 
avslås avseende punkt 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Eva Inhammars m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (LELE, RNWF) 
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Dnr 40-2021 

§ 222 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Ida Andersson (C) och J Håkan Andersson (C) har i motion föreslagit att 
den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses över med 
målsättningen att minska de negativa effekterna för människor, djur och 
egendom. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor regleras i 
Ordningslagen (1993:1617) och kommunens Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Dessa reviderades senast 2009-12-21, § 147 (Dnr 416-
2008). Vid tillfället gick kommunen så långt det var möjligt med då gällande 
praxis, utan att Länsstyrelsen i Skåne län upphävde föreskriften. 

Då det förflutit ett tiotal år sedan bestämmelserna senast reviderades, kan det 
finnas anledning att undersöka om kommunen kan gå längre vad gäller 
reglering av företeelsen. Motionen föreslås därför bifallas. 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 72, följande beslut: 2) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 207, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-09-13, § 235, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 235 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 207 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 72 
Yttrande, daterat 2021-07-12 
Remittering, daterad 2021-03-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 22 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), daterad 2021-02-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

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

 

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2021-04-20. 

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 samt 30 augusti 2021, § 201. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 201 
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 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson 
(KD) och Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2021-04-20. 

Marcus Donnerhag (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): 1) Bifall till 
motionen. 
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I ärendet yttrade sig vidare Marie Irbladh (C), Annelie Johnsson (C) och Lennart 
Pettersson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Marcus Donnerhags 
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds m fl 
yrkande. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (CEAN, SARA) 
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Dnr KS 56-2021 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avskrivs med hänvisning till 2 kap. 2 § KL. 

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))1. 

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. Förvaltningsrätten 
ansåg bl a att det utgjorde en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska 
området. Man menade i domen att det överklagade beslutet således avser en 
angelägenhet som enbart staten ska ha hand om, och att det är därmed inte en 
angelägenhet för kommunen. Förvaltningsrätten ansåg att det överklagade 
beslutet inte var lagenligt då det gick utöver kommunens befogenheter. 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 

                                                   
1 2 kap, 2 § KL: Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan 

kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. 
2 Mål nr 11052-20 
3 Mål nr 1721-21 
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någon kommunal angelägenhet, föreslår ordföranden att kommunfullmäktige 
avskriver motionen.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 59, 
2021-04-26, § 97, 2021-05-24, § 131, 2021-05-31, § 154, 2021-06-21, § 177 
samt 2021-08-30, § 202. Det noteras att ärendet minoritetsbordlades vid det 
sistnämnda tillfället. Förslaget till beslut i kommunfullmäktige var vid 
sammanträdet följande: Motionen avskrivs enligt 5 kap. 35 § KL. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 202 
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 

Lennart Pettersson (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP), Jan 
Zielinski (S), David Lenander (V), Èmilie Lundgren (S) och Marie Irbladh (C): 1) 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för hänvisning till korrekt 
lagstiftning och rättsfall. 

Ingrid Ekström (SD), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Motionen avskrivs med hänvisning till 2 kap. 2 § KL. 

Angelie Fröjd (M): Avslag på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L). 

Ajournering 21.35 – 21.40, 22.05 – 22.10 samt 22.15 – 22.20. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons 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 Marie Irbladhs m fl återremissyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 17 nej-röster för bifall till 
Lennart Petterssons m fl återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat 
att avslå återremissyrkandet. Se omröstningsbilaga 2). 

Ordföranden ställer därefter proposition på Ingrid Ekströms m fl yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige antar det. 

Vid behandlingen av ärendet tjänstgjorde förste vice ordförande Anna Berg von 
Linde (M) som ordförande. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN) 
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§ 225 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan var 22.40 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet 
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle 
avbrytas 

Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed.   

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 373-2019 

§ 226 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, 
2021-06-21, § 178 samt 2021-08-30, § 203. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 203 
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 

 

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

§ 227 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,  
2021-06-21, § 179 samt 2021-08-30, § 204.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 204 
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 

 

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

§ 228 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, 2021-06-21, § 180 
samt 2021-08-30, § 205.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 205 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 180 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 153 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 130 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 105  
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 

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

§ 229 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, 
2021-06-21, § 173 samt 2021-08-30, § 206.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 206 
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 
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Yttrande, daterat 2020-10-21 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 178 
Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
Motion, inkom 2020-07-16 

 

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

§ 230 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, 2021-06-21, § 181 och 2021-08-30, § 207 att bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 207 
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  

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanterna  
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Dnr KS 361-2020 

§ 231 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, 2021-06-21, § 182 och 2021-08-30, § 208 att 
bordlägga ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 208 
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 

 

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 Annelie Johnsson, tjg ers för F 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 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 Mats 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 18 16 1 0

Omröstningsbilaga 1) - § 218 Utredningsuppdrag gällande Samordnad varudistribution 

(samlastningscentral)
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Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Teddy Nilsson SD 1

2 Jan Zielinski S 1

3 Annelie Johnsson, tjg ers för F 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 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 Mats 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 18 17 0 0

Omröstningsbilaga 2) - § 224 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud


