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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.30 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 10 - 23 
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 
24 - 36 
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande 
Angelie Fröjd (M) 
Marie Irbladh (C) 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD) 
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S), §§ 10 - 14 
Krister Olsson (S), tjg ers för Annie Karlsson (S), §§ 15 – 23 
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Annie Karlsson, §§ 24 - 36 
Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP) §§ 10 - 12 
Charlotta Eldh (MP), §§ 13 - 36 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S) 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Conny Törnkrantz (SD), §§ 10 - 23 
Laila Söderlind (SD) 
Per Erik Ulfvin (SD) 
Krister Olsson (S), §§ 10 - 14 
Anna Hed Roslund (S), §§ 10 - 23 
Agneta Sörensson (M) 
Sten Wendel (M) 
Pernilla Ekelund (L) 
Kjell Stjernholm (MP), §§ 12 - 36 
Åke Jonsson (KD) 
Christofffer Ripa (FI) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrative chef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 

 
 
Det noteras att samtliga ledamöter, förutom ordföranden och andre vice ordföranden, och tjänstgörande 
ersättare 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 N E Jörgen Persson (SD) och Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-02-26, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 10 – 36 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 N E Jörgen Persson (SD) Anneli Persson (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 10 Beslutad ärendelista 

§ 11 Anmälningsärenden .................................................................................. 5 
§ 12 Avsägelser och val .................................................................................... 6 
§ 13 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 

(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) – Ändrat datum för genomförande.............. 8 

§ 14 Detaljplan för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan ......................................... 10 
§ 15 Sponsringspolicy - Uppdrag .................................................................... 14 
§ 16 Extra anslag med anledning av Covid-19 ............................................... 16 
§ 17 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB 

SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice 
AB, Svalövs Energi AB och Svalövs Utveckling AB ............................... 18 

§ 18 Motion, Kombiplan Tågarp ...................................................................... 24 
§ 19 Motion, En skola för alla .......................................................................... 25 
§ 20 Motion, Mindre barngrupper i förskola och grundskola........................... 26 
§ 21 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på våra 

äldreboenden ........................................................................................... 27 
§ 22 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun ............ 28 
§ 23 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 

ang ut- eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos 
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta? ................................... 29 

§ 24 Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att 
kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i 
högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet? .................................... 30 

§ 25 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 31 
§ 26 Interpellation, Vad händer med Kågerödslund? ..................................... 32 
§ 27 Motion, drogtester i våra skolor ............................................................... 33 
§ 28 Ordningsfråga .......................................................................................... 35 
§ 29 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation ...... 36 
§ 30 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet 

avslutas ................................................................................................... 38 
§ 31 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 40 
§ 32 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 

balans ...................................................................................................... 42 
§ 33 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i 

Svalövs kommun ..................................................................................... 44 
§ 34 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens 

ansvar ...................................................................................................... 46 
§ 35 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun .............................. 47 
§ 36 Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp ................ 49 
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Dnr - 

§ 11 Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning  

a) Socialnämndens protokoll 2021-01-28, § 6 – Kvartalsrapport avseende 
gynnande ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen, 
kvartal 4 2020. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2021 

§ 12 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelsen från Annelie Frykholm (L) godkänns. 

2. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Annelie Frykholm (L) väljs 
Torbjörn Ekelund (L).  

3. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Mats Lovén (C) väljs Jan 
Rosengren (C).  

4. Till ny ersättare i myndighetsnämnden efter Sten Nilsson (SD) väljs A 
Jörgen Persson (SD).  

5. Till ny ersättare i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Mats 
Lovén (C) väljs Lennart Pettersson (C).  

6. Till ledamöter i Svalövs Utvecklings AB väljs Teddy Nilsson (SD) och 
Angelie Fröjd (M). 

7. Valet av en tredje ledamot i Svalövs Utvecklings AB bordläggs. 

8. Till ordförande i Svalövs Utvecklings AB väljs Teddy Nilsson (SD).  

9. Valet av vice ordförande i Svalövs Utvecklings AB bordläggs. 

10. Till lekmannarevisor i Svalövs Utvecklings AB väljs Elisabeth Andersson 
(L). 

11. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Utvecklings AB väljs Göran 
Winér (S). 

12. Till ersättare i valberedningsnämnden efter Charlotte Wachtmeister (M) 
väljs Stefan Pettersson (M).  

Sammanfattning av ärendet 

Annelie Frykholm (L), har i skrivelse, inkommen 2021-02-07, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.   

Charlotte Wachtmeister (M), har i skrivelse, inkommen 2021-01-27, meddelat 
flytt från Svalövs kommun. Därmed är hennes uppdrag som ersättare i 
valberedningsnämnden vakant.   

Mats Lovén (C), har i skrivelse, inkommen 2021-01-25, bl a avsagt sig 
uppdragen som ersättare i bildningsnämnden och styrelsen för BT Kemi 
efterbehandling. 

Sten Nilsson (SD), har i skrivelse, inkommen 2020-12-15, avsagt sig sina 
politiska uppdrag i Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Annelie Frykholm (L), inkom 2021-02-07 
Meddelande om flytt, inkom 2021-01-27 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 4 
Avsägelse från Mats Lovén (C), inkom 2021-01-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21, § 265 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 250 
Avsägelse från Sten Nilsson (SD), inkom 2020-12-15 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling 
Valberedningsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, EELS, AAAI, SARA, FKRT, RNWF, HESN) 
Berörda förtroendevalda 
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Dnr KS 149-2020 

§ 13 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 
37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar 
(1994:692) – Ändrat datum för genomförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mot bakgrund av fortsatt situation med pandemi, skjuts beslut om nytt 
datum på framtiden. Beslut om fortsatt förskjutning eller ny valdag fattas 
av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, vid senare 
tillfälle. 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson 
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson 
(S), Eva Inhammar (C), Kent Kronqvist (S), Annelie Johnsson (C), Charlotta 
Eldh (MP), Èmilie Lundgren (S), Ida Andersson (C), Elisabeth Salonen Ripa 
(FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-30, § 312, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 
152, skall folkomröstningen mot bakgrund av rådande pandemi skjutas på 
framtiden. 2) Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av 
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 
3) Beslut om finansiering av tillkommande kostnader fattas i särskild ordning. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 232, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152, skall folkomröstningen mot 
bakgrund av rådande pandemi skjutas på framtiden. 2) Beslut om fortsatt 
förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av kommunfullmäktige efter beredning 
av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 3) Beslut om finansiering av 
tillkommande kostnader fattas i särskild ordning. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-01-11, § 5, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av fortsatt situation med pandemi, skjuts beslut 
om nytt datum på framtiden. Beslut om fortsatt förskjutning eller ny valdag fattas 
av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, vid senare tillfälle. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25, § 5, att bordlägga ärendet genom 
ett minoritetsbeslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 5 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 232 
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Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-30, § 312 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1) Mot bakgrund av fortsatt situation med pandemi, skjuts beslut 
om nytt datum på framtiden. Beslut om fortsatt förskjutning eller ny valdag fattas 
av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, vid senare tillfälle. 

Marie Irbladh (C), Èmilie Lundgren (S), Elisabet Salonen Ripa (FI), Charlotta 
Eldh (MP) och David Lenander (V): Ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen, för att återkomma med ett förslag på datum för 
folkomröstningen till nästa kommunfullmäktigemöte. 

Angelie Fröjd (M): Avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande. 

Charlotta Eldh (MP) och Èmilie Lundgren (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkande. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C).  

Ordningsfråga ställdes gällande en ledamots klädsel. Ajournering genomfördes, 
varefter sammanträdet återupptogs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och 
Charlotta Eldhs m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar 
Teddy Nilssons m fl yrkande. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 353-2020, SBN 162-2018 

§ 14 Detaljplan för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv 
Lantlyckan, antas. 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Irbladhs yrkanden (bilaga). 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), David Lenander (V), 
Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Elisabeth Salonen 
Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Charlotta Eldh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 157 (Dnr 25-2019), följande beslut: 
1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag skisser 
daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program kommunala 
verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för framtagande av 
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling avseende Svalövs 
kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt boende, 
trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige godkänner 
principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen genomför 
upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden. 
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd. 
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter 
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till 
förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför 
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att 
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd 
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6) Samhällsbyggnads-
nämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas kostnader 
inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen uppdras 
inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 – 
2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-03-21, § 46, förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv 
Lantlyckan, Svalöv. 2020-06-17, § 93, beslutade samhällsbyggnadsnämnden 
att förslaget skulle ställas ut på granskning. Granskningen varade under 
perioden 19 mars till den 9 april 2020. Totalt inkom 9 yttranden. 
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Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt 
boende, trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och 
administrationslokaler i attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Planförslaget 
innehåller, förutom lokalgata, till största del kvartersmark med byggrätt för 
bostäder, vård- och centrumändamål, samt ytor för gröna gårdsytor, öppen 
dagvattenhantering och markparkering.  

Det aktuella planområdet är 11 370 kvm stort och ligger i sydöstra delen av 
Svalövs samhälle, inom ett område som idag är detaljplanerat för 
småindustriverksamhet.  

Efter granskning har planhandlingar omarbetats utifrån inkomna synpunkter, 
som framför allt rört hantering av markföroreningar, buller och hantering av 
dagvatten. Bullerutredningen har kompletterats utifrån ny data från Trafikverket, 
och en bestämmelse om krav på tyst sida för bostäder närmast järnvägen har 
införts för att uppnå gällande riktvärden. Plankartan har även kompletterats med 
bestämmelse som säkerställer hantering av kvarvarande markföroreningar 
inom området. En uppdaterad höjdsättning har gjorts för att säkerställa god 
avrinning inom området men samtidigt inte förändra den nuvarande topografin i 
allt för stor utsträckning. Utöver detta har planhandlingar kompletterats och 
förtydligats utifrån inkomna synpunkter.  

Det noteras att plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande inte varit 
färdigställda och kunnat skickas ut till ledamöterna förrän dagen innan 
sammanträdet.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-10-29, § 162, följande beslut: 1) 
Granskningsutlåtande godkänns. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av 
kv Lantlyckan, antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 304, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av 
kv Lantlyckan, antas. 2. Samhällsbyggnadsnämnden medges anta detaljplaner 
för resterande delar av Lantlyckan (Södra Svalöv 30:7). 

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 239, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs.  

Då visst underlagsmaterial i ärendet efterfrågats av förtroendevald, har detta 
presenterats för samtliga ledamöter. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-12-10, § 251, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med följande motivering: ”Utifrån den massiva nya information 
som framkommit i Ciceron 8 december krävs det remiss till alla politiska partier 
för att vi på lika villkor skall kunna diskutera, argumentera och komma fram till 
vad som är bäst för Svalöv och området Lantlyckan.” 2) Under återremisstiden 
remitteras hela ärendet till samtliga partier som ingår i kommunfullmäktige med 
anledning av de nya underlag som inte tidigare presenterats i ärendet. 3) Under 
återremisstiden remitteras hela ärendet till samtliga i partier som ingår i 
kommunfullmäktige med frågeställningen om att hela området skall prioriteras 
och läggas en detaljplan för. 4) Återremisstiden sätts till den 10 februari 2021.  
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Beslutet fattade med s k minoritetsåterremiss. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-02-17, § 25, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till yttrande, daterat 
2021-02-11, antas som kommunfullmäktiges eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2002-02-22, § 31, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv 
Lantlyckan, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-22, § 31 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 25 
Remissvar från Socialdemokraterna, daterat 2021-02-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 251 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 239 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 304 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 162 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-21 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning   
Granskningsutlåtande 
Bullerutredning, Ramböll, daterad 2020-10-29 
Utlåtande beträffande val av åtgärdsalternativ på Södra Svalöv 35:1 och 
delegationsbeslut, daterat 2020-08-28 
Yttrande från Länsstyrelsen, 2020-08-27 
Granskningsyttrande Söderåsens miljöförbund, daterat 2020-07-20 
Riskutredning, AFRY, daterad 2020-04-06   
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 157 
Anmälan om efterbehandling, Svalövs kommun, Södra Svalöv 35;1, 
Söderåsens miljöförbund, daterat 2016-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD), Teddy Nilsson (SD) och Angelie 
Fröjd (M): 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv 
Lantlyckan, antas. 

Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C): I första 
hand: Ärendet återremitteras för omarbetning och komplettering med en ny 
detaljplan för hela området Onsjövägen/Harjagersvägen/Industrigatan/ 
järnvägsområdet. I andra hand: Avslag på Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), David Lenander (V) och Elisabet 
Salonen Ripa (FI): 1) Avslag på Stefan Petterssons m fl yrkande. 2) Att 
detaljplanen för Lantlyckan tomten görs om till en detaljplan som medger 
handel och kontor för den delen som ligger närmast järnvägen, 
centrumändamål och till viss del byggnation av lägenheter på den delen som 
ligger närmast brandstationen. Även ett parkeringshus är att föredra när tåget 
kommer till Svalöv och pendlingen kommer att öka i Svalöv. 3) Att det skapas 
en plan som säkerställer att hela området anses sanerat. 4) Detaljplan skall 
utfärdas för hela tomten Lantlyckan för att säkerställa enhetliga svaromål på 
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inkomna synpunkter. 5) Särskilt boende skall inte placeras på detta riskfyllda 
område. 6) Bullernivå skall reduceras för de som kommer att bli boende på 
våning 3 och 4. 7) Översvämningsrisken skall hanteras tillsammans med NSVA 
för hela Lantlyckan, inte enbart för den del som just nu planeras detaljplaneras. 
8) Särskilt boende planeras i alla kommunorter i Svalövs kommun, för att på 
sätt skapa förutsättningar för de som i framtiden kommer i behov av detta skall 
kunna bo kvar på den ort man bor. Detta ligger i både framtida brukares och 
anhörigas bästa. 

Charlotta Eldh (MP): Avslag på Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Ajournering 20.35 – 20.50 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

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

Ordföranden ställer slutligen proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och 
finner att kommunfullmäktige avslår dem. 

Protokollsanteckning  

Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Vi anser att en så stor och omfattande 
nybyggnation av särskilda boenden i Svalövs tätort ska föregås av en betydligt 
mer gedigen behovsanalys än som är fallet. En väl förankrad medborgardialog 
med undersökningar av kommuninvånarnas syn på sitt framtida boende, i 
samtliga av kommunens orter, bör genomföras innan detaljplanen beslutas och 
byggnation påbörjas. 

Likaså ser vi att byggnation under de förutsättningar som gäller i detta fall, med 
ett mycket omfattande och långsiktigt hyresavtal där kommunen åtar sig att 
hyra 40 lägenheter för särskilt boende under 30 års tid, är ett orimligt 
ekonomiskt åtagande för Svalövs kommun. Det minsta man kan begära är att 
säkerställa lokaler som enkelt kan omvandlas och användas till olika typer av 
verksamhet.” 

Charlotta Eldh (MP): ”Kvarteret Lantlyckan är en tomt som är strategiskt 
belägen med närhet till den nya pågatågsstationen, därför är det av yttersta vikt 
att detaljplan för hela området tas samtidigt liksom att förslaget är ordentligt 
genomlyst och konsekvensbeskrivet. Beslut som detta skall tas med långsiktig 
hållbarhet på alla plan i fokus.” 

 

Protokollet ska skickas till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN, SARA) 
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Dnr 43-2020 

§ 15 Sponsringspolicy - Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Inkomna remissvar noteras. 

2. Föreliggande förslag till sponsringspolicy antas att gälla fr o m 2021-01-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Samarbeten mellan privata företag och bl a utbildningsanordnare förekommer i 
stor omfattning i kanske främst skolvärlden, och mot bakgrund av att det nu 
finns ett förslag till avtal gällande sponsring av Svalöfs gymnasium, finns det 
anledning att ta fram ett förslag till policy, för att resp nämnd med stöd av detta 
framöver skall kunna fatta beslut om framtida avtal. 

Arbetsutskottet fattade 2020-02-25, § 11, följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag till sponsringspolicy. 2) 
Förslaget skall vara kommunstyrelsen tillhanda i juni månad 2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 149, följande beslut: 2) Med ändring 
av arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 11, skall förslaget till sponsringspolicy 
vara kommunstyrelsen tillhanda i oktober månad 2020. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 64, följande beslut: 1) Förslaget till 
sponsringspolicy remitteras till Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-06. 

Nu föreligger yttranden från nämnderna, förutom bildningsnämnden. 

Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden har inget att erinra mot 
förslaget. 

Socialnämnden föreslår följande ändringar: Verksamheter som huvudsakligen 
ägnar sig åt myndighetsutövning bör inte ingå avtal om sponsring. I den direkt 
myndighetsutövande rollen ska sponsring inte förekomma. Varje 
nämnd/styrelse ska årligen upprätta en förteckning över samtliga 
sponsringsåtaganden. Sådan förteckning lämnas endast i de fall 
sponsringsåtagande varit/är aktuellt. 

Förslaget till policy har reviderats i enlighet med detta. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 294, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Inkomna remissvar noteras. 2) Föreliggande förslag till 
sponsringspolicy antas att gälla fr o m 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 294 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 118 
Förslag till sponsringspolicy, reviderat 2020-11-05 
Socialnämndens protokoll 2020-10-29, § 154 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 144 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 94 
Myndighetsnämndens protokoll 2020-10-19, 107 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 64 
Förslag till sponsringspolicy 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 11 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
Rapport: Sponsring i skolan - Vägledning för utarbetande av lokal policy för 
sponsring, inkommen 2020-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (M), Angelie Fröjd (C), Aase Jönsson (KD), 
Kim Hellström (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Inkomna remissvar noteras. 2) 
Föreliggande förslag till sponsringspolicy antas att gälla fr o m 2021-01-01. 

I ärendet yttrade sig vidare Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Charlotta Eldh 
(MP). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, SARA, FKRT) 
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Dnr 32-2021 

§ 16 Extra anslag med anledning av Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar om beredskapspott om 10 miljoner kronor i 
händelse av kris eller pandemi avsett för kommunstyrelsens förfogande. 

2. Det extra anslaget skall om möjligt återställas med exempelvis sökt 
statsbidrag. I det fall anslaget inte kan återställas redovisas kostnaden i 
resultatet och pengarna kan beslutas att tas från RUR 
(resultatutjämningsreserv) i samband med årsbokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns 
det ett behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov 
krisledningsnämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för 
kommunen att hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt. 

Därför föreslås att kommunstyrelsen förfogar över bredskapspott om tio miljoner 
kronor. Åtgärden föreslås vidare finansieras genom RUR 
(resultatutjämningsreserven)  i händelse av att återställning inte kan göras via 
statsbidrag eller liknande.  

Den pågående pandemin har ställt betydligt ökade krav på Bemanningsenheten 
att förse sektor vård- och omsorg med personal. Dels beror det på att pandemin 
har gett höga sjuktal samt att personalen av smittskyddsskäl inte kan nyttjas på 
mer än ett driftställe.  

För att hantera denna ökade efterfrågan av personal samt krav på att kunna 
bemanna under större delar av dygnet behövs ett ökat anslag för bemannings-
funktionen. Därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar om ett extra anslag till 
kommunledningskontoret om 520 000 kronor för år 2021. Finansieringen av 
detta extra anslag föreslås ske genom beredskapspott om 10 miljoner som 
kommunstyrelsen förfogar över för att hantera extraordinära händelser. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-02-08, § 21, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige beslutar om beredskapspott om 10 
miljoner kronor i händelse av kris eller pandemi avsett för kommunstyrelsens 
förfogande. 2) Det extra anslaget skall om möjligt återställas med exempelvis 
sökt statsbidrag. I det fall anslaget inte kan återställas redovisas kostnaden i 
resultatet och pengarna kan beslutas att tas från RUR 
(resultatutjämningsreserv) i samband med årsbokslutet 

Vidare beslutade kommunstyrelsen 2021-02-08, § 21 följande: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ges ett extra anslag till 
kommunledningskontoret om 520 000 kronor för år 2021 för tillfällig förstärkning 
av bemanningsenheten. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-08, § 21 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-11-30, § 229 
Mål och budget 2021, plan 2022 - 2023 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), 
Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD) och Charlotta 
Eldh (MP): 1) Kommunfullmäktige beslutar om beredskapspott om 10 miljoner 
kronor i händelse av kris eller pandemi avsett för kommunstyrelsens 
förfogande. 2) Det extra anslaget skall om möjligt återställas med exempelvis 
sökt statsbidrag. I det fall anslaget inte kan återställas redovisas kostnaden i 
resultatet och pengarna kan beslutas att tas från RUR 
(resultatutjämningsreserv) i samband med årsbokslutet.  

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (EVLT, AAN) 
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Dnr 278-2019 

§ 17 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB 
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs 
Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB, Svalövs 
Energi AB och Svalövs Utveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller 
vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

2. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen är 
genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är 
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget.  

3. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

4. Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och 
andre vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs 
Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

5. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 
%, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare 
fast arvode för uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har efter återremiss att föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om fasta arvoden i beslutade och föreslagna bolag.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 140, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
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tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 97, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget 
remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget 
remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
bildningsnämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget 
remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och 
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget 
remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring 
utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och företagens syn på denna 
fråga. f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, 
samt utarbeta en risk och konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara 
kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för att hanteras på ett extra 
kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och kommunfullmäktige den 15 juni. 

Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss 
(Kommunallagen 5 kap, 50 §). 

Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020). 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet 
översänds till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, 
socialnämnden, myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB 
SvalövsLokaler, Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt 
Näringsliv Skåne län och Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2020-06-10. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 175, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
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att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 140 följande beslut: 1) Ärendet skjuts 
till ett kommande kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28/29, § 184, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med motiveringen: Ärendet kompletteras med villkor för 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt med förklaring på nivåskillnaders 
jämfört med övriga presidier i kommunens nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-01-10, § 10, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 5) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % 
resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Det har efter kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, 
konstaterats att det vid återremissen efterfrågade underlaget saknades när 
ärendet hanterades i kommunstyrelsen. Av denna anledning lyftes inte ärendet 
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till kommunfullmäktige i januari, utan föreläggs i stället kommunstyrelsen i 
februari. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande resp vice ordförande har år 2021 ett 
fast månadsarvode om 10 resp 4 % av inkomstbasbeloppet. Under år 2021 är 
beloppen 6 479 resp 2 592 kr/mån. 

Den föreslagna ersättningsnivån för ordföranden och vice ordförandena i 
Svalövs Samhällslokaler och Svalövs Kommunservice AB skall ses bl a mot 
bakgrund av den tänkta personunionen mellan ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden och de båda bolagen. Stora delar av den 
verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden hittills ansvarat för, övergår nu i 
bolagsform. Tillkommer gör verksamhet som hittills bedrivits inom AB 
SvalövsLokaler. 

Utöver denna fasta ersättning utgår sammanträdesarvoden, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och körersättning. 

Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), dess förste vice ordförande 
Angelie Fröjd (M) och kommunalrådet Aase Jönsson (KD) kvarstår vid de 
förslag beslut som vi förelade kommunstyrelsen i januari månad, och som den 
då också ställde sig bakom. 

Utöver de bolag som tidigare var aktuella för beslut gällande arvodering, 
föreslår vi nu också arvodesnivåer för Svalövs Utveckling AB och Svalövs 
Energi AB. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-02-08, § 27, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4)  Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 5) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % 
resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-08, § 27 
Förslagskrivelse, daterad 2021-01-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28/29, § 184 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 175 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Fast arvode 
skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice ordföranden i Svalövs 
Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast 
arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till 
ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess att 
fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast 
arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till 
ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 
utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast arvode skall efter 
fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice ordföranden i Svalövs 
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % 
av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 5) Fast 
arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice ordföranden i 
Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden eller 
vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson 
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Krister Olsson 
(S), Eva Inhammar (C), Kent Kronqvist (S), Annelie Johnsson (C), Charlotta 
Eldh (MP), Èmilie Lundgren (S), Ida Andersson (C), Elisabeth Salonen Ripa 
(FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S) deltar ej i beslutet. 

 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(50) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda bolag 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, MAN, LELE, EELS, AAAI) 
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Dnr KS 17-2021 

§ 18 Motion, Kombiplan Tågarp 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) inkom 2021-01-19, med motionen: Kombiplan Tågarp 

I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  

 Att kommunen förlägger en kombiplan i Tågarp.  

 Att det finns belysning vid kombiplanen.  

 Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram var en kombiplan 
ska byggas i Tågarp.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-01-19 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(50) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 18-2021 

§ 19 Motion, En skola för alla 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) inkom 2021-01-19, med motionen: En skola för alla.  

I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  

 Att Svalövs kommun avsätter pengar till utbildning och handledning i 
lågaffektivt bemötande för skolpersonal.  

 Att kommunen uppdrar bildningsnämnden att ta fram en plan för hur vi 
säkerställer att kompetensutveckling för personalen i våra 
verksamheter. 

 Att, när vi bygger eller renoverar våra förskolor/skolor gör det anpassat 
för barn med NPF diagnoser.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-01-19 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
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Dnr 19-2021 

§ 20 Motion, Mindre barngrupper i förskola och 
grundskola 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) inkom 2021-01-19, med motionen: Mindre barngrupper i 
förskola och grundskola 

I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  

 Förslag på hur vi ska lösa de stora barngrupperna på kort- och 
långsiktigt.  

 Förslag på riktlinjer som hänvisar till skolverkets riktmärken av storlek 
på barngrupper som ska användas i kommunen.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-01-19 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
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Dnr 25-2021 

§ 21 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande 
arbete på våra äldreboenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 
2021-01-19, med motionen: Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på 
våra äldreboenden 

I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  

 Det påbörjar en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan 
arbeta närmare varandra så att det ges möjlighet för förskola att besöka 
äldreboende någon dag i veckan.  

 Att vid nybyggnation av särskilt boende och förskolor bygger i 
anslutning till varandra.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-01-22 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
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Dnr KS 40-2021 

§ 22 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Ida Andersson (C) och J Håkan Andersson (C) inkom 2021-02-08, med 
motionen: Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun 

I motionen yrkar centerpartiet på följande:  

 att den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses 
över med målsättningen att minska de negativa effekterna för 
människor, djur och egendom.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-02-08 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
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Dnr KS 344-2020 

§ 23 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i 
bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut- eller 
nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos 
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta? 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Frågan får ställas.  
 
2. Frågan läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till 
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande ut- eller 
nybyggnation av Parkskolan i Teckomatorp. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 218, 
2020-11-30, § 242, 2020-12-10, § 255 samt 2020-12-21, § 277 

I ärendet yttrade sig bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) och 
Èmilie Lundgren (S). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21, § 277 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 255 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 242 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 218 
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21 

 
Protokollet ska skickas till: 
Frågeställaren 
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Dnr KS 345-2020 

§ 24 Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i 
kommande budget för att kunna uppnå kommunens 
målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå 
ut med gymnasiebehörighet? 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Frågan får ställas.  

2. Frågan läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till 
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande budgetarbete med 
avseende på målet att 100 % av högstadieeleverna ska gå ut med 
gymnasiebehörighet. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 219, 
2020-11-30, § 243 samt 2020-12-10, § 256 samt 2020-12-21, § 278 

I ärendet yttrade sig bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) och 
Èmilie Lundgren (S). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21, § 278 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 256 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 243 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 219 
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21  

 
Protokollet ska skickas till: 
Frågeställaren 
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Dnr KS 361-2020 

§ 25 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. 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. 

Beslutsunderlag 

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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Dnr KS 381-2020 

§ 26 Interpellation, Vad händer med Kågerödslund? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande vad som händer med 
Kågerödslund.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 241 
samt 2020-12-10, § 254. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 277 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

I ärendet yttrade sig samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M) och Lennart Pettersson (C) 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22, § 277 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 254 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 241 
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M), daterat 2020-11-27 
Interpellation, inkommen 2020-11-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
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Dnr KS 77-2019 

§ 27 Motion, drogtester i våra skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till personalutskottets 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen drogtester i våra skolor. I 
motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna för införande av 
slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och 
gymnasieskolan.  

 Att förvaltningen utreder möjligheten till att införa riktlinjer om drogtester 
som krav för sommarjobb.  

Motionen har även remitterats till socialnämnden och bildningsnämnden som 
yttrat sig över motionens yrkande, punkt 1. Båda nämnder föreslår att motionen 
ska anses besvarad. Personalutskottets yttrande avser motionens yrkande, 
punkt 2.  

Motionären yrkar på en utredning avseende möjligheten att införa riktlinjer för 
drogtester som krav för sommarjobb. Då detta kan tillgodoses inom ramen för 
förvaltningens pågående arbete med att ta fram en ny chefs- och 
medarbetarpolicy, föreslås att motionen anses besvarad.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 50, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2020-10-21, antas som 
utskottets eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 305, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 305 
Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 50 
Yttrande, daterat 2020-10-21 
Bildningsnämndens yttrande, 2020-05-07, § 52 
Socialnämnden yttrande, 2020-04-23, § 72 
Kommunstyrelsens uppdrag avseende chefs- och medarbetarpolicy 2019-03-
11, § 55. 
Motion, inkom 2019-03-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till personalutskottets yttrande. 

Jan Zielinski (S) och Anna Hed Roslund (S): Avslag på motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, HSDT, CHM, SAMA, SARA) 
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§ 28 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avslutas och resterande ärenden bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan var 22.30 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet 
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle 
avslutas. Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed.   

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 224-2019 

§ 29 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande 
kommunikation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen: 
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

 Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur 
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.  

 Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt 
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.  

 Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som 
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.   

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 268, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 213, 
2020-11-30, § 244 samt 2020-12-10, § 257. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 279 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 279 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 257 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 244 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 213 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 268 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(50) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Remitteringsbeslut 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132 
Motion, inkommen 2018-12-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  

Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 305-2019 

§ 30 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när 
Leader-projektet avslutas 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen: 
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen 
yrkas följande:  

 Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda 
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när 
Leaderprojektet avslutas.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet 
bordlägges.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 269, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 214, 
2020-11-30, § 245 samt 2020-12-10, § 258. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 280 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 280 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 258 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 245 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 214 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 269 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02 
Remitteringsbeslut 2019-11-04 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(50) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150 
Motion, inkommen 2019-09-10 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  

Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD) 
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Dnr 373-2019 

§ 31 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 2021-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

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 
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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 

§ 32 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. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 216, 
2020-11-30, § 247 samt 2020-12-10, § 260. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

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 130-2020 

§ 33 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och 
vitalisera politiken i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 
1.  

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom 
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera 
politiken i Svalövs kommun.  

I motionen föreslås följande:  

 Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som 
beslutar vem som kan beredas insyn i nämnder.  

 Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med 
insynsplats själv utser vem man vill ska representera partiet i nämnden.  

 Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i 
överläggningar och föra sin åsikt till protokollet.  

 Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna 
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas 
inför beslut.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 272, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, 
daterat 2020-09-17. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 217, 
2020-11-30, § 248 samt 2020-12-10, § 261. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 283 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 283 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 279 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 261 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 248 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 217 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 272 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14 
Yttrande, daterad 2020-09-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76 
Motion, inkommen 2020-03-30 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  

Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 241-2020 

§ 34 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.. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 306 
Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 51 
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 (CHM) 
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Dnr KS 276-2019 

§ 35 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Håkan Andersson (C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) inkom 
2019-08-12, med motionen: Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun  

I motionen yrkar centerpartiet på följande:  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på 
kommunala fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på andra 
kommersiella fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna och konsekvenser av att starta ett kommunalt 
energibolag utreds.   

Kommunfullmäktige fattade 2020-08-26, § 134, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen remitterades därefter om, till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21. 

Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 
2020-12-08. 

Arbetsutskottet fattade 2020-12-15, § 97, följande beslut. 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-12-22, § 283, följande beslut: 1) Ordförandens 
förslag till yttrande över motionen antas som kommunstyrelsens eget.  

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Motionen bifalles, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att 
bilda ett bolag för ändamålet i enlighet med liggande föreslag; Svalövs Energi 
AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelserna protokoll 2021-01-11, § 6 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15, § 97 
Förslag till yttrande, daterat 2020-12-08 
Förnyat remitteringsbeslut, 2020-10-21 
Remitteringsbeslut, 2019-09-09 
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Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 134 
Motion, inkommen 2019-08-12 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 372-2020 

§ 36 Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i 
Teckomatorp 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges behandling av rubr motion riktade 
kommunfullmäktige, som det får uppfattas, några uppdrag till kommunstyrelsen. 
Mot bakgrund av förväntat beslut om inrättande av Svalövs Energi AB, föreslås 
att uppdragen återkallas, och att frågeställningarna får bli föremål för bolagets 
framtida arbete. 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) lämnade 2018-08-01 in en motion 
(Dnr 214-2018) rörande solenergi i Teckomatorp. I motionen föreslås följande: 
1) Att berörd förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för att 
anlägga en solcellspark på det tidigare BT Kemi-området. 2) Att kontakter redan 
nu initieras med potentiella leverantörer av ”hårdvaran” till området, med de 
alternativ till lösningar som finns till buds. 3) Att ovanstående kontakter också 
innefattar lösningar kring den infrastruktur som är nödvändig för att genererad 
el återbetalas till kommunen.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 190, följande beslut: 1) Motionen 
anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 
daterat 2020-06-07. 2) Man utreder möjligheten för kommuninvånare att köpa 
andelar i verksamheten. 3) Man också utreder möjligheten till etablering av 
kombinerande solceller och solfångare. 4) Utredning läggs till beslutsunderlag 
för ett framtida kommunalt energibolag.   

Styret bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 
har tagit initiativ till bildandet av Svalövs Energi AB. 

Svalövs Energi AB skall ha som ändamål att bygga infrastruktur avseende 
fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution i Svalövs kommun. 
Bolaget skall också ha möjlighet att producera och distribuera fjärrvärme inom 
Svalövs kommun samt underhålla infrastruktur avseende fjärrvärme, IT-
kommunikation, belysning och eldistribution så att distributionen är säker. 
Svalövs Energi AB skall vara kommunens part vid utbyggnad av infrastruktur, 
se till att samordning sker mellan fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och 
eldistribution att uppföra, äga, förvalta och hyra ut och överlåta anläggningar för 
informations- och kabelkommunikationsverksamhet. 

Ärendet gällande tillskapande av energibolag avses behandlas av 
kommunstyrelsen och fullmäktige i mars månad 2021. 

Mot bakgrund av det förestående beslutet om tillskapande av ett bolag för 
ändamålet, föreslås att uppdragen återkallas. Frågeställningarna är sådana 
som kommer att behandlas inom ramen för bolagets verksamhet. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

I det fall kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle gör bedömningen att ett 
breddat ägande, med möjlighet för privatpersoner att gå in som ägare är 
intressant, kommer kommunstyrelsen att ta sådana initiativ. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-01-11, § 7, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att 
bilda ett bolag för ändamålet i enlighet med liggande föreslag; Svalövs Energi 
AB, återkallas uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-09-
28, § 190. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelserna protokoll 2021-01-11, § 7 
Förslagsskrivelse daterad 2020-11-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 190 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG) 
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