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Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), andre vice ordförande 
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Olof Röstin (M) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C), ordförande 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S) 
Angelie Fröjdh (M) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD) 
Ann-Carolin Hansson (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S) 
Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP) 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Johan Wigrup (C), tjg ers för Ida Andersson (C) 
Elisabet Salonen Ripa (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), förste vice ordförande 
Jenny Uflvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sten Nilsson (SD) 
Bertil Johansson (SD) 
Conny Törnkrantz (SD) 
Laila Söderlind (SD)  
Anette Hallberg (S) 
Krister Olsson (S) 
Annelie Johnsson (C) 
Christer Laurell (C) 
Pernilla Ekelund (L) 
Åke Johnsson (KD) 
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Övriga deltagare Kommunchef, Stefan Larsson 
Nämndsekreterare, Louise Linde  
Nämndsekreterare, Helena Heintz 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling 
 
Revisionens ordförande, Göran Winér (S) 
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Utses att justera Claes Hallberg (S) och Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2019-06-19, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 107 - 119 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Claes Hallberg (S) Angelie Fröjd (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr - 

§ 108 Information  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
 
 

a) Ingrid Ekström (SD) och Fredrik Jönsson (C) återrapporterade från 
medborgarskapsceremonier i samband med Teckomatorps och 
Kågeröds nationaldagsfirande.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 187-2019 

§ 109 Åtgärder med anledning av förändrad politisk 
majoritet - Återkallande av uppdrag för presidier 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
 

1. Majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har förändrats på så sätt 
att en valteknisk samverkan ingåtts mellan Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

2. Med hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas 
uppdragen för presidiet (ordföranden och vice ordföranden) i 
kommunstyrelsen, bygg- och räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi 
efterbehandling och krisledningsnämnden per den 2019-06-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Fyra av de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en 
överenskommelse (bilaga) vilken innebär en valteknisk samverkan för 
resterande del av mandatperioden. De fyra partierna sverigedemokraterna (11 
mandat), moderaterna (4), liberalerna (2) och kristdemokraterna (1) har 
sammanlagt 18 mandat, av 35, vilket innebär att majoritetsförhållandena i 
fullmäktige förändras. Konsekvenserna av detta har närmre utretts i PM daterat 
2018-02-01, vilket delvis ligger till grund för förslagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 138 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-06-14 
Tillkännagivande, daterat 2019-06-05 
PM, Angående tillämpningen av 4 kap. 10 och 6 kap. 21 §§ kommunallagen, 
daterat 2018-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1. Majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige har 
förändrats på så sätt att en valteknisk samverkan ingåtts mellan 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. 2. Med 
hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 21 §, återkallas uppdragen för 
presidiet (ordföranden och vice ordföranden) i kommunstyrelsen, bygg- och 
räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi efterbehandling och 
krisledningsnämnden per den 2019-06-30. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 187-2019 

§ 110 Åtgärder med anledning av förändrad politisk 
majoritet – Återkallande av uppdrag som 
kommunalråd 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 
kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-06-30. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska därefter i 
enlighet med kommunstyrelsens reglemente vara kommunalråd.  

3. Till kommunalråd för mandatperioden utses Aase Jönsson (KD), med 
hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, fr o m 
2019-07-01.  

4. Till oppositionsråd för mandatperioden utses Jan Zielinski (S) och 
Fredrik Jönsson (C), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, 
§ 31, punkt 3, fr o m 2019-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyra av de i kommunfullmäktige representerade partierna har träffat en 
överenskommelse (bilaga) vilken innebär en valteknisk samverkan för 
resterande del av mandatperioden. De fyra partierna sverigedemokraterna (11 
mandat), moderaterna (4), liberalerna (2) och kristdemokraterna (1) har 
sammanlagt 18 mandat, av 35, vilket innebär att majoritetsförhållandena i 
fullmäktige förändras. Konsekvenserna av detta har närmre utretts i PM daterat 
2018-02-01, vilket delvis ligger till grund för förslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 139 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-06-14 
Tillkännagivande, daterat 2019-06-05 
PM, Angående tillämpningen av 4 kap. 10 och 6 kap. 21 §§ kommunallagen, 
daterat 2018-02-01 

Förslag till beslut 

Marie Irbladh (C): 4. Till oppositionsråd för mandatperioden utses Fredrik 
Jönsson (C), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3, 
fr o m 2019-07-01. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN)- 
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Dnr 1-2018, 2-2019 

§ 111 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelser från Torbjörn Ekelund (L), Pernilla Ekelund (L), Fredrik 
Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Birgit Landquist (C), Hans 
Rosenqvist (C), Håkan Andersson (C), Ida Andersson (C), Teddy 
Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Hans Lindström (SD), Alexandra 
Borg (SD), Andrej Nilsson (SD), Mats Hannander (SD), Sten Schmidt 
(SD), Jörgen Person (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Ann 
Pettersson (M), Angelie Fröjd (M), Anna Berg von Linde (M) och Aase 
Jönsson (KD) godkänns per den 2019-06-30. 

2. Till ordförande i kommunfullmäktige väljs Ann Pettersson (M), fr o m 
2019-07-01. 

3. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige väljs Ingrid Ekström (SD), 
fr o m 2019-07-01. 

4. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige väljs Claes Hallberg (S), fr 
o m 2019-07-01. 

5. Till ordförande i kommunstyrelsen väljs Teddy Nilsson (SD), fr o m 
2019-07-01. 

6. Till vice ordförande i kommunstyrelsen väljs Angelie Fröjd (M), fr o m 
2019-07-01. 

7. Till ledamot i kommunstyrelsen efter Hans Lindström (SD) väljs Aase 
Jönsson (KD), fr o m 2019-07-01. 

8. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Alexandra Borg (SD) väljs Mats 
Hannander (SD), fr o m 2019-07-01. 

9. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Andrej Nilsson (SD) väljs Hans 
Lindström (SD), fr o m 2019-07-01. 

10. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Hannander (SD) väljs Anna 
Berg von Linde (M), fr o m 2019-07-01. 

11. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Aase Jönsson (KD) väljs Åke 
Jonsson (KD), fr o m 2019-07-01 

12. Till vice ordförande i revisonen väljs Mikael Hellman (SD), fr o m 2019-
07-01. 

13. Till ordförande i bygg-och räddningsnämnden väljs Jörgen Persson 
(SD), fr o m 2019-07-01. 

14. Till vice ordförande i bygg- och räddningsnämnden väljs Kent Kronqvist 
(S), fr o m 2019-07-01. 

15. Till ordförande i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling väljs Agneta 
Sörensson (M), fr o m 2019-07-01. 
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16. Till vice ordförande i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling väljs Hans-
Inge Svensson (S), fr o m 2019-07-01. 

17. Valet av ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Sten 
Schmidt (SD) bordläggs.  

18. Till ordförande i krisledningsnämnden väljs Teddy Nilsson (SD), fr o m 
2019-07-01. 

19. Till vice ordförande i krisledningsnämnden väljs Jan Zielinski (S), fr o m 
2019-07-01. 

20. Valet av ersättare i krisledningsnämnden efter Torbjörn Ekelund (L) 
bordläggs.  

21. Till ordförande i valberedningsnämnden väljs Åke Jonsson (KD), fr o m 
2019-07-01. 

22. Till vice ordförande i valberedningsnämnden väljs Anette Hallberg (S), fr 
o m 2019-07-01. 

23. Till ordförande i valnämnden väljs Hans Lindström (SD), fr o m 2019-07-
01. 

24. Valet av ersättare i valnämnden efter Knud Nörrelökke (S) bordläggs. 

25. Till ordförande i bildningsnämnden väljs Kim Hellström (SD), fr o m 
2019-07-01. 

26. Till vice ordförande i socialnämnden väljs Krister Olsson (S), fr o m 
2019-07-01. 

27. Till ersättare i socialnämnden efter Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
väljs Anna Berg von Linde (M), fr o m 2019-07-01.  

28. Valet av ersättare i socialnämnden efter Anna Berg von Linde (M) 
bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Angelie Fröjd (M) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig uppdraget 
som kommunalråd.  

Aase Jönsson (KD) har i skrivelser, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt kommunalråd.  

Anna Berg von Linde (M) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Ann Pettersson (M), har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget som1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Wioletta Kopanska Larsson (SD), har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt 
sig uppdraget som ersättare i socialnämnden,  

Jörgen Persson (SD), har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget vice ordförande i bygg- och räddningsnämnden.   

Sten Schmidt (SD), har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i styrelsen för BT Kemi.  
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Mats Hannander (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

Andrej Nilsson (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

Alexandra Borg (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-06-17, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

Hans Lindström (SD) har i skrivelser, inkomna 2019-06-17, avsagt sig 
uppdragen som vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i 
kommunstyrelsen.  

Ingrid Ekström (SD) har i skrivelser, inkomma 2019-06-17, avsagt sig 
uppdragen som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt vice ordförande i 
valberedningsnämnden.  

Teddy Nilsson (SD) har i skrivelser, inkomna 2019-06-17, avsagt sig uppdraget 
som vice ordförande i krisledningsnämnden samt oppositionsråd.  

Ida Andersson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig uppdraget 
som ordförande i valberedningsnämnden.  

Håkan Andersson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig 
uppdraget som ordförande i bygg- och räddningsnämnden.  

Hans Rosenqvist (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig 
uppdraget som vice ordförande i revisionen.  

Birgit Landquist (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig uppdraget 
som ordförande för styrelsen för BT Kemi.  

Lennart Pettersson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig 
uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.  

Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-13, avsagt sig 
uppdragen som kommunstyrelsens ordförande och ordförande i 
krisledningsnämnden. 

Pernilla Ekelund (L) har i skrivelse, inkommen 2019-06-12, avsagt sig 
uppdraget som ordförande i valnämnden.  

Torbjörn Ekelund (L) har i skrivelse, inkommen 2019-06-05 avsagt sig 
uppdragen som ordförande i bildningsnämnden och som kommunalråd samt i 
skrivelse, inkommen 2019-06-16, avsagt sig uppdraget som ersättare i 
krisledningsnämnden.  

Knud Nörrelökke (S) har i skrivelse, inkommen 2019-05-08 avsagt sig 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och valnämnden.  

Val av ersättare i valnämnden efter Knud Nörrelökke (S) bordlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27, § 89.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Angelie Fröjd (M), inkommen 2019-06-17 
Avsägelser från Aase Jönsson (KD), inkomna 2019-06-17 
Avsägelse från Anna Berg von Linde (M), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Ann Pettersson (M), inkommen 2019-06-17 
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Avsägelse från Wioletta Kopanska Larsson (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Jörgen Persson (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Sten Schmidt (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Mats Hannander (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Andrej Nilsson (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelse från Alexandra Borg (SD), inkommen 2019-06-17 
Avsägelser från Hans Lindström (SD), inkomna 2019-06-17 
Avsägelser från Ingrid Ekström (SD), inkomna 2019-06-17 
Avsägelser från Teddy Nilsson (SD), inkomna 2019-06-17 
Avsägelse från Ida Andersson (C), inkommen 2019-06-13 
Avsägelse från Håkan Andersson (C), inkommen 2019-06-13 
Avsägelse från Hans Rosenqvist (C), inkommen 2019-06-13 
Avsägelse från Birgit Landquist (C), inkommen 2019-06-13  
Avsägelse från Lennart Pettersson (C), inkommen 2019-06-13 
Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-06-13 
Avsägelser från Torbjörn Ekelund, inkomna 2019-06-05 samt 2019-06-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 89 
Avsägelse från Knud Nörrelööke, inkommen 2019-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Samtliga förslag antogs genom acklamation, förutom nedanstående. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Kronqvist (S) och Håkan Andersson (C) har av sina respektive partier 
föreslagits som vice ordförande i bygg- och räddningsnämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Kent Kronqvist (S) till vice ordförande i bygg- och 
räddningsnämnden. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser 
val. 

Ledamöterna Angelie Fröjd (M) och Claes Hallberg (S) utses till rösträknare. 
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de 
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de är invalda i 
en valurna. Efter avslutad omröstning töms urnan och visas upp på nytt för 
församlingen. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 8 röster för Kent Kronqvist (S) och 6 röster 
för Håkan Andersson (C), har fullmäktige utsett Kent Kronqvist (S), till vice 
ordförande i bygg- och räddningsnämnden, fr o m 2019-07-01. 21 ledamöter 
avstod från att rösta.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans-Inge Svensson (S) och Birgit Landquist (C) har av sina respektive partier 
föreslagits som vice ordförande i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Hans-Inge Svensson (S) till vice ordförande Styrelsen för BT Kemi 
efterbehandling. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Ledamöterna Angelie Fröjd (M) och Claes Hallberg (S) utses till rösträknare. 
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de 
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst, i den ordning de är invalda, 
i en valurna. Efter avslutad omröstning töms urnan och visas upp på nytt för 
församlingen. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 8 röster för Hans-Inge Svensson (S) och 6 
röster för Birgit Landquist (C), har fullmäktige utsett Hans-Inge Svensson (S) till 
vice ordförande i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, fr o m 2019-07-01. 21 
ledamöter avstod från att rösta.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S) och Håkan Andersson (C) har av sina respektive partier 
föreslagits som vice ordförande i socialnämnden.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Krister Olsson (S) som vice ordförande i socialnämnden. 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Ledamöterna Angelie Fröjd (M) och Claes Hallberg (S) utses till rösträknare. 
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de 
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de är invalda i 
en valurna. Efter avslutad omröstning töms urnan och visas upp på nytt för 
församlingen. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 8 röster för Krister Olsson (S) och 6 röster för 
Håkan Andersson (C), har fullmäktige utsett Krister Olsson (S) till vice 
ordförande i socialnämnden, fr o m 2019-07-01. 21 ledamöter avstod från att 
rösta.  
 
 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ, AAN) 
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Dnr 273-2018 

§ 112 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

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

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

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

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

Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 46, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 
26 598 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-06-03, § 127 kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2019-06-03, § 127 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 46 
Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-05-03  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 120-2019 

§ 113 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
turism- och näringslivsarbete 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete. Syftet med granskningen är, 
enligt rapporten, att ge lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om 
kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt turism- och näringslivsarbete. 

Rapporten har anmälts till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 april 
2019. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under juni månad 
2019. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 49, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande yttrande antas. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-03, § 130 följande beslut: Föreliggande 
yttrande antas.  

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 130 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, 49 
Granskning av kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete, daterad 2019-
04-10 
Yttrande, daterad 2019-05-13 
Näringslivsstrategi, 2017-2022 
Uppföljning 2018 av Näringslivsstrategin 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 165-2019 

§ 114 Övergång från extratjänst till fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin 
situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras 
via den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingens omdaning och stopp på anvisningar till extratjänster har 
förändrat förutsättningarna för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Mot 
bakgrund av detta skapas ett projekt som berör högst 17 individer, dvs. de 
individer boende i kommunen som har en pågående extratjänstanställning, och 
som inte har en konkret planering för sin situation efter att 
extratjänstanställningen löper ut. Dessa individer erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. 
Kommunens kostnader för dessa insatser finansieras via den statliga ersättning 
som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

En förlängning på minst 6 månader med arbetsmarknadsinsatser för de som 
inte har en konkret lösning efter att extratjänstanställningen löper ut skulle 
innebära att kommunen som arbetsgivare får stöd för 78% av den totala 
lönekostnaden och har en kostnad på 22%. Eftersom olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser är a kassa berättigat anställningsstöd innebär det att 
en individ som uppfyllt a kassa villkoren kan tidigast 2 år efter sin arbetslöshet 
bli aktuell för någon form av ekonomiskt bistånd. Det är därmed mer lönsamt för 
både den enskilda individen och kommunen, på både kort och lång sikt, att 
förlänga med en arbetsmarknadsinsats när extratjänstanställningen upphör än 
att individen istället återgår till ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden föreslog 2019-05-27, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De individer boende i kommunen 
som har en pågående extratjänstanställning, och som inte har en konkret 
planering för sin situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds 
fortsatta arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras via 
den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-06-03, § 131 kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin situation 
efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett projekt 
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skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras via den 
statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

I ärendet yttrade sig Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson (KD), Teddy Nilsson 
(SD) och Anneli Persson (S).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 131 
Socialnämndens protokoll 2019-05-27, § 76 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson (KD), Teddy Nilsson (SD) och Anneli 
Persson (S): De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin situation 
efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett projekt 
skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras via den 
statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MEEO, KABD, SAMA, JBN, AAN) 
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Dnr 92-2019 

§ 115 Fråga, tung trafik på skånska småvägar 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Frågan får ställas.  

2. Frågan och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående ökad tung trafik på skånska småvägar.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktigs sammanträde 2019-04-29, § 75. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktigs sammanträde 2019-05-27, § 101. 

I ärendet yttrade sig Fredrik Jönsson (C) och Kjell Stjernholm (MP).  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 101. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 75 
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2019-04-25 
Fråga ställd av Kjell Stjernholm (MP) till kommunstyrelsens ordförande, daterad 
2019-03-25 
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Dnr 166-2019 

§ 116 Interpellation, kompetensförsörjning inom vård- 
och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en interpellation rörande 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorg. 

Följande frågor ställs till ordförande för vård- och omsorgsnämnden:  

 Hur många sjuksköterskor har sagt upp sig de senaste 2 åren och har 
orsakerna analyserats? 

 Hur många sjuksköterskor har kunnat anställas? 

 Hur stor andel bemanningssjuksköterskor har Svalövs kommun haft 
under de senaste 2 åren och hur ser det ut framåt, i synnerhet i 
sommar? 

 Hur har arbetet enligt det HS avtal vi tecknat kommit igång i Svalöv, hur 
många är inskrivna i vårdformen och har ett mobilt vårdteam startats 
upp? 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktigs sammanträde 2019-05-27, § 103. 

I ärendet lämnades kompletterande information av kommunchef Stefan 
Larsson.  

Vidare yttrade sig följande ledamöter i ärandet: Angelie Fröjd (M), Ann-Carolin 
Hansson (V), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Claes Hallberg (S) och 
Kjell Stjernholm (MP).  

Beslutsunderlag 

Svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande, daterat 2019-06-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 103 
Interpellation från Ann-Carolin Hansson (V), inkommen 2019-05-14 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 150-2019 

§ 117 Motion, Tillgängliga och användbara lekplatser för 
barn och föräldrar med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Eldh (MP) och Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-05-08 med 
motionen: Tillgängliga och användbara lekplatser för barn och föräldrar med 
funktionsnedsättning. I motionen yrkar miljöpartiet följande:  

 Att kommunen utreder och skriver en rapport rörande tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser. 

 Att en handlingsplan tas fram för stegvis förbättring av tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser. 

Kjell Stjernholm (MP) presenterande motionen vid sammanträdet.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-05-08 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 186-2019 

§ 118 Motion, Etableringslån 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-06-03 med motionen: Etableringslån. I 
motionen yrkar sverigedemokraterna följande:  

 Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att införa en lämplig form 
för etableringslån istället för försörjningsstöd under denna glapp period i 
Svalövs kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-06-03 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 202-2017, SN 85-2017 

§ 119 Motion, handlingsplan för att förebygga suicid 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande, 
daterat 2019-04-17. 

Reservation 

Ann-Carolin Hansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande en handlingsplan för att 
förebygga suicid. I motionen förslås att: 

 Svalövs kommun, inom det snaraste, påbörjar arbetet med en 
handlingsplan för att förebygga och förhindra självmord. 

 Svalövs kommun, säkerställer att samtliga verksamheter, med start 
inom bildningsnämndens område, socialtjänsten samt vård och 
omsorgsnämndens verksamheter får utbildning i förebyggande av 
självmord. 

 Svalövs kommun bekostar en kommunanställd att bli instruktör, MHFA 
(Mental Health First Aid) 
för första hjälpen till psykisk hälsa, för att vi därefter själva kan sprida 
kunskapen ut i samtliga verksamheter. 
 

Socialnämndens ordförande har skrivit ett yttrande.  

Socialnämnden fattade 2019-05-02, § 134, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-04-17, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-04-17. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-06-03, § 134, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2019-04-17. 

I ärendet yttrade sig Aase Jönsson (KD), Ann-Carolin Hansson (V) och 
Elisabeth Salonen Ripa (FI).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 134 
Socialnämndens protokoll 2019-05-02, § 72 
Svar på motion, daterad 2019-04-17 
Remitteringsbeslut, daterad 2019-02-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 105 
Motion från Agneta Lenander (V) inkommen 2017-06-05 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-04-17. 

Ann-Carolin Hansson (V): Bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med Aase Jönsson (KD) förslag till beslut.   

 


