
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.00 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Johan Wigrup (C), tjg ers för 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), tjg ers för René Olsson (SD) 
Marika Jardert (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S) 
Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
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Èmilie Lundgren (S) 
Åke Jonsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
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Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), förste vice ordförande 
Jenny Ulfvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sten Nilsson (SD) 
Bertil Johansson (SD) 
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Håkan Sträng (L), §§ 38 - 52 
Pernilla Ekelund (L) 
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Michael Andersson, administrativ chef 
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Utses att justera Marie Irbladh (C) och Jörgen Persson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-03-28, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 35 - 52 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Marie Irbladh (C) Jörgen Persson (SD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-03-25 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr - 

§ 36 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Revisionens basgranskning av AB SvalövsBostäder (Dnr 75-2019) 

b) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 
från socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade 2019-02-12, § 19, att notera kvartalsrapport 
för kvartal 4 2018 avseende gynnande ej verkställda beslut. För kvartal 
4 fanns inga beslut att rapportera. (Dnr SN 71-2018 och KS 219-2018) 

Beslutsunderlag 

Föredragna handlingar enligt ovan. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 37 Information  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
 

 

a) Information från Kommunförbundet Skåne 

Deltagare: Kent Mårtensson, ordförande, Monica Holmqvist, 
förbundsdirektör, Jan-Åke Johansson, chef Lärande, arbetsliv och 
integration, och Magnus Nurmi, kommunikationschef 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2018, 2-2019 

§ 38 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 

1. Valet av ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet 
Landskrona –  Svalöv bordläggs. 

2. Valet av ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun 
bordläggs. 

3. Avsägelserna från Kristina Carlsson (FI) och Jörgen Esbjörnsson (C) 
godkänns. 

4. Till insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter Kristina Carlsson (Fi) 
väljs Christopher Ripa (Fi).  

5. Till ersättare i bygg- och räddningsnämnden efter Jörgen Esbjörnsson 
(C) väljs Katja Wennerlund (C). 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25, § 22, bordlades valen av 
ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet Landskrona –  Svalöv samt 
ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun. 

Kristina Carlsson (Fi) har i skrivelse, daterad 2019-03-07, avsagt sig 
insynsplatsen i samhällsbyggnadsnämnden.  

Jörgen Esbjörnsson (C) har i skrivelse, daterad 2019-03-19, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i bygg- och räddningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Jörgen Esbjörnsson (C), daterad 2019-03-19 
Avsägelse från Kristina Carlsson (Fi), daterad 2019-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 22 
 

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

§ 39 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunfullmäktiges bestämmelser avseende partistöd framgår 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". 

Sverigedemokraternas ansökan om partistöd för 2019 uppfyller samtliga 
ovanstående krav.    

Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 24, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas 
partistöd med 114 488 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 46, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-03-11, § 46 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 24 
Ansökan om partistöd 2019 från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna  
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 60-2019 

§ 40 Begäran om överföring av investeringsanslag till 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Överföring på 1 091 000 kr för projekt inom Bildningsnämnden enligt 
bilaga 1) godkännes. 

2. Överföring på 3 605 000 kr för skattefinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 

3. Överföring på 18 720 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 

4. Överföring på 5 780 000 kr för projekt inom Bygg- och 
räddningsnämnden godkännes. 

5. Överföring på 677 000 kr för projekt inom Vård- och omsorgsnämnden 
godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 ska beslutas enligt 
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är 
påbörjade, men som försenats. Totalt begärs 29 873 000 kr överförda. Summan 
fördelar sig med 11 153 000 kr på skattefinansierad del samt 18 720 000 kr på 
avgiftsfinansierad del.   

Förslaget till beslut avseende skattefinansierade delen kommer innebära att 
kommunens finansiella mål om investeringsnivån blir ännu svårare att uppnå. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 48, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Överföring på 1 091 000 kr för projekt inom 
Bildningsnämnden enligt bilaga 1) godkännes. 2) Överföring på 3 605 000 kr för 
skattefinansierade projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) 
godkännes. 3) Överföring på 18 720 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 4) Överföring på 5 780 
000 kr för projekt inom Bygg- och räddningsnämnden godkännes. 5) Överföring 
på 677 000 kr för projekt inom Vård- och omsorgsnämnden godkännes. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-03-11, § 48 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08 
Bilaga 1  Investeringsprojekt inom Bildningsnämnd  
Bilaga 2  Investeringsprojekt inom Samhällsbyggnadsnämnd 
Bilaga 3  Investeringsprojekt inom Bygg och räddningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Överföring på 1 091 000 kr för projekt inom 
Bildningsnämnden enligt bilaga 1) godkännes. 2) Överföring på 3 605 000 kr för 
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skattefinansierade projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) 
godkännes. 3) Överföring på 18 720 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 4) Överföring på 5 780 
000 kr för projekt inom Bygg- och räddningsnämnden godkännes. 5) Överföring 
på 677 000 kr för projekt inom Vård- och omsorgsnämnden godkännes. 

I ärendet yttrar sig vidare Kjell Stjernholm (MP). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, HAHZ, SAMA, LELE) 
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Dnr 315-2017 

§ 41 Budget 2019  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ramar för nämnder korrigeras i enlighet med bilaga 1. 

2. Den minskade volymen avseende LOV (Lagen om valfrihet) på 605 500 
kronor tillförs strategisk reserv i enlighet med beslutat system för 
resursfördelning inom hemtjänsten  

Icke deltagande i beslut 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Ingrid Ekström (S), Anneli Persson (S), 
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Claes Hallberg (S), Sten 
Schmidt (SD), Marika Jardert (V), Annie Karlsson (S), Bo Persson (SD), Kent 
Kronkvist (S), Bengt Jönsson (SD), Hans Lindström (SD), Kjell Stjernholm (MP), 
Èmilie Lundgren (S), Mats Hannander (SD), Elisabeth Salonen Ripa (FI), 
Marcus Donnerhag (S), Jenny Ulfvin (SD), Jörgen Persson (SD) och Bedrija 
Halilovic (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 208 om ramar för nämnder 2019. 
Därefter har justeringar behövs göras som en följd av politiska beslut. Dessa 
justeringar var inte klara vid budgetbeslutet i december. 

Det rör sig om följande förändringar, se specifikation i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen: 

 Den omfattande förändringen av organisation inom social sektor 
omfattande 2 miljoner kronor 2019 har nu flyttats ut till rätt nämnder 

 Medlemsavgift Saxån Braåns vattenvårdskommitté flyttas mellan 2 
nämnder 

 Anslag för bemanningsenheten Time Care Pool och IT-personal har 
korrigerats mellan 2 nämnder 

 Ramen för LOV föreslås korrigeras. Normalt sker detta under året 
genom att ekonomichefen fått denna rätt genom delegation. Förslaget 
innebär att den minskade volymen på 605 500 kr flyttas till strategisk 
reserv   

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-25, § 66, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ramar för nämnder korrigeras i enlighet med bilaga 1. 2) Den 
minskade volymen avseende LOV (Lagen om valfrihet) på 605 500 kronor 
tillförs strategisk reserv i enlighet med beslutat system för resursfördelning inom 
hemtjänsten 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25, § 66 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-12, med bilaga 1) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Ramar för nämnder korrigeras i enlighet med bilaga 1. 2) 
Den minskade volymen avseende LOV (Lagen om valfrihet) på 605 500 kronor 
tillförs strategisk reserv i enlighet med beslutat system för resursfördelning inom 
hemtjänsten 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN, AAN) 
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Dnr 286-2018, 251-2018 

§ 42 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 (Förvaltningen får i 
uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme under arbetstid 
till den 1 januari 2019) upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av de hälsofrämjande initiativen som nyttjas i Svalövs kommun är 
friskvårdstimme under arbetstid, vilket innebär att medarbetare får träna en 
timme i veckan på arbetstid under förutsättning att verksamheten så tillåter.  

Friskvårdstimmen startades 2008 inom vård och omsorg i syfte att öka fysisk 
rörelse och friskvård bland vårdpersonal. Begreppet friskvårdstimme har sedan 
spridits och nyttjas nu i flertalet av kommunens verksamheter.  

Friskvårdstimmen ses mycket positiv av många medarbetare och ligger i linje 
med ambitionen att öka det  hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Dock saknas centrala riktlinjer för friskvårdstimmen vilket medför att kännedom 
om och nyttjande av friskvårdstimme skiljer sig åt avsevärt mellan olika 
verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 177 (Dnr 251-2018) bl. a följande 
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende 
Friskvårdstimme under arbetstid till den 1 januari 2019.  

Detta förslag till kommunövergripande riktlinjer presenteras i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, ”Riktlinjer för friskvårdstimme under arbetstid i Svalövs 
kommun”. 

Personalutskottet föreslog 2018-12-12, § 56, kommunstyrelsen föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för friskvårdstimme. 
2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om riktlinjer, fastställs de 
i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 9, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för 
friskvårdstimme. 2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om 
riktlinjer, fastställs de i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna 
riktlinjerna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-01-28, § 6, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande av nytt beslutsförslag. 

Personalutskottet föreslog 2019-02-19, § 13, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
kommunförvaltningen fastställa rutiner avseende Friskvårdstimme under 
arbetstid. 
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Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 
(Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid till den 1 januari 2019) upphävs. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11,§ 52 följande beslut: Under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut, uppdras kommunförvaltningen fastställa rutiner 
avseende Friskvårdstimme under arbetstid. 

Kommunstyrelsen föreslog vidare 2019-03-11, § 52, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 
(Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid till den 1 januari 2019) upphävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 52 
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 13 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 9 
Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 56 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 
(Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid till den 1 januari 2019) upphävs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr: KS 1338-2014, BIN 140-2018 

§ 43 Revidering av Ungdomsrådets reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas.  

2. Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-11, 
medges delta framgent och erhåller samma ersättning som övriga 
ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter väljs för de skolor 
som har fler än två representanter i rådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsrådet hade sitt första möte den 11 december 2018. Vid mötet fick 
rådet möjlighet att komma med synpunkter på nuvarande reglemente, bland 
annat framkom önskemål om att rådet skulle bestå av ca 30 representanter och 
att vice ordförande skulle vara en ungdom som väljs av rådet. 

Varje skola i kommunen föreslås ha två representanter i rådet, övriga platser är 
till för de ungdomar som har en anknytning till kommunen, men ex går i skola 
på annan ort.  

Vid det första mötet hade somliga skolor fler än två representanter, för att ta till 
vara på dessa ungdomars engagemang föreslås att samtliga som närvarade vid 
det första mötet medges delta framgent, men ingen ny representant utses för 
de skolor som har fler än två representanter i rådet.  

Bildningsnämnden föreslog 2018-02-14, § 11, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderat reglemente, daterat 2019-
02-04, antas. 2) Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-
11, medges delta framgent och erhåller samma ersättning som övriga 
ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter väljs för de skolor som har 
fler än två representanter i rådet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 56, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas. 2) 
Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-11, medges delta 
framgent och erhåller samma ersättning som övriga ungdomsrepresentanter. 
Inga nya representanter väljs för de skolor som har fler än två representanter i 
rådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 56 
Bildningsnämndens protokoll 2019-02-14, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Förslag till revidering av ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (M), Teddy Nilsson (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1) 
Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas.  2) Samtliga ungdomar som 
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deltog vid rådets möte den 2018-12-11, medges delta framgent och erhåller 
samma ersättning som övriga ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter 
väljs för de skolor som har fler än två representanter i rådet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner 
att kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, UABS, EELS) 
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Dnr 302-2018 

§ 44 Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 
(lokalsamordning) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig 
verksamhet: ”Lokalsamordning”. 

2. I samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till 
under § 1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för förhyrning av verksamhetslokaler för kommunens behov avses 
överflyttas till samhällsbyggnadsnämnden och Sektor samhällsbyggnad. Inom 
denna kommer en lokalsamordnare att vara den som samordnar kommunens 
behov och vara dess kontaktperson gentemot AB SvalövsLokaler m fl. 
fastighetsägare. 

Förändringen kräver en mindre förändring av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens regementen.  

I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig verksamhet: 
”Lokalsamordning”. 

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till under § 
1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-01-28, § 7, följande beslut: 1) Yttrande inhämtas 
från samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen förändring av reglementet. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-02-21, § 17, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-02-04, antas som nämndens eget och 
översänds till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 58, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 
Övrig verksamhet: ”Lokalsamordning”. 2) I samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente läggs motsvarande punkt till under § 1 Övergripande uppgifter: 
”Lokalsamordning”. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 58 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-21, § 17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) I kommunstyrelsens 
reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig verksamhet: ”Lokalsamordning”. 2) I 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till under § 
1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Jan Zielinski (S) och Kjell Stjernholm (MP): Avslag på kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HAHZ, LELE) 
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Dnr: KS 21-2016, BIN 235-2016 

§ 45 Revidering av bestämmelser för stipendium 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 

  

2. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterade 2019-02-08, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-10-30, § 103 att se över 
bestämmelserna för Svalövs kommuns kulturstipendium och att återkomma 
med förslag på nytt belopp.  

I samband med detta fick förvaltningen också fått i uppdrag att se över 
bestämmelserna för Poppestipendiet och bestämmelserna för Kulturskolans 
stipendium. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 136 beslut om att revidera 
bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium. Då 
nämnden inte har möjlighet att revidera bestämmelserna tas ärendet upp igen 
för att beredas inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Bildningsnämnden fattade 2018-02-14, § 12, följande beslut: 3) 
Bildningsnämndens beslut 2018-12-14, § 136, punkt 1 upphävs. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 2) Förslag till 
reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, daterade 2019-02-
08, antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 56, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 2) Förslag till 
reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, daterade 2019-02-
08, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11,§ 59 
Bildningsnämndens protokoll 2018-02-14, § 136 
Förslagsskrivelse avseende Poppestipendiet, daterad 2019-02-08  
Förslag till revidering av bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterad 2019-02-08 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 136 
Förslagsskrivelse, Tillägg till Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Kulturstipendium, daterad 2018-11-30 
Förslagsskrivelse, Nya belopp för stipendier inom kulturområdet 2019, daterad 
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2018-11-30 
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 103 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kjell Stjernholm (MP), Èmilie Lundgren (S) och Teddy 
Nilsson (SD): 1) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 2) Förslag till 
reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, daterade 2019-02-
08, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner 
att kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr 1056-2014 

§ 46 Uppföljning av Näringslivsstrategin 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-15, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten. I samband med att uppföljningen för år 2017 
presenterades även Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige för revidering.  

Kommunförvaltningen föreslår inte några revideringar i strategin för 2019 och 
lyfter därför inte Näringslivsstrategin politiskt. Däremot kommer det under år 
2019 att göras en större översyn av Näringslivsstrategin, dels på grund av att 
det inför år 2020 är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-2022 och 
dels på grund av att Svalövs kommun antas ta en vision under 2019. I samband 
med detta kommer även mål och målbild för Näringslivstrategin ses över för att 
synkas med visionen.   

Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 20, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-15, 
godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 61, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-
15, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 61 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-03 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2019-02-15 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-
15, godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 59-2019 

§ 47 Arrendeavtal Röstånga idrottsplats 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 

Icke deltagande i beslut 

Kjell Stjernholm (MP deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Röstånga Idrottssällskap (RIS, 844001-0471) bildades 1930 och har, enligt 
stadgarna, ”till uppgift att inom Röstånga samhälle med omnejd väcka intresse 
för samt utöva gymnastik och idrott. Sällskapet ska tillhöra Svenska Gymnastik 
och Idrottsföreningarnas Riksförbund”. Man bedriver idag fotboll på Odenvallen 
med sex ungdomslag och tre seniorlag.(Röstånga.nu) 

För sin verksamhet önskar man tillträde till fastigheten Svalöv-Röstånga 1:68 
och en mindre del av angränsande 1:37, där man planerar att anlägga 
fotbollsplan för ändamålet. Man har genom bidrag från Allmänna Arvsfonden 
möjlighet att finansiera detta, men för att få utbetalat sådant bidrag behöver 
man arrendera tomtmarken i stort sett omgående. 

I anslutning till Arrendet kommer ett parkeringsområde att anläggas, vilken 
kommer att bli allmän platsmark, som kan nyttjas av såväl besökande till 
Idrottsplatsen som fritidsbadet. 

Arrendet föreslås gälla för 10 år med ett årligt arrende, som förhandlas mellan 
parterna, samt därpå löpa tills vidare med 6 månaders uppsägningstid. För att 
det ska räknas som arrende krävs en avgift eller annan motprestation. Någon 
sådan motprestation är inte aktuell i detta avtal. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande föreslog 2019-03-06, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 2) Samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg bemyndigas att underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11,§ 62 följande beslut: Under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg att underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-03-11, § 62, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: 1) Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 62 
Ordförandebeslut fattat av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 2019-03-
06 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019-03-04 
Arrendeavtal daterat 2019-nn-nn. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S) och Teddy 
Nilsson (SD): 1) Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, RTAT, HAHZ) 
Röstånga Idrottssällskap 
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Dnr 51-2019 

§ 48 Anmälan av ej besvarade motioner   

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Totalt finns det 16 motioner under beredning, vid tiden för fullmäktiges 
sammanträde i mars 2019, har fyra av dessa beretts längre än ett år: 

 Motion: Handlingsplan för att förebygga suicid – Agneta Lenander (V) 
Inlämnad: 2017-06-05 

 Motion: Gratis träning för invånare som fyllt 70 år – Agneta Lenander 
(V) 
Inlämnad: 2017-11-27 

 Motion:  Måltidsvän för seniorer - Marie Irbladh (C), Eva Olofson (C) och 
Ida Andersson (C) 
Inlämnad 2017-12-04 

 Motion: Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport- och 
fritidsutrustning - Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) 
Inlämnad: 2018-02-25 

Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-03-11, § 63, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Informationen noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 63 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Informationen noteras. 

I ärendet yttrade sig vidare Marika Jardert (V) och Jan Zielinski (S). 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 
Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda remittenter 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ) 
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Dnr 76-2019 

§ 49 Interpellation, angående alkolås  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Ärendet tas upp vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) har inkommit med en interpellation 
rörande alkolås i kommunens fordon. I interpellationen ställs följande fråga till 
kommunstyrelsens ordförande:  

 Hur ser nuvarande styre på möjligheten att som ett minimum utrusta 
fordon med alkolås i den takt vi införskaffar nya?  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen 
2019-03-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) 
Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande   
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Dnr 39-2019 

§ 50 Interpellation, boendesituationen för unga vuxna 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) har lämnat in en interpellation 
rörande boendesituationen för unga vuxna. I interpellationen ställs följande 
frågor till AB SvalövsBostäders styrelseordförande: 

 Hur ser det ut i Svalöv? 

 Hur många bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar för att de inte kan få 
tag i någon lägenhet som de har råd att betala för? 

 Hur går våra mätningar till, när vi tittar på behovet av lägenheter för 
samtliga åldersgrupper? 

 Hur ser vi till att bygga bostäder som ”vanligt folk” har råd med, oavsett 
om de är unga eller äldre? I synnerhet nu när det statliga 
investeringsstödet för bostadsbyggnaden riskerar att försvinna.  

Beslutsunderlag 

Svar från AB SvalövsBostäders ordförande Gunnar Bengtsson (S), daterat 
2019-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 31 
Interpellation från Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V), inkommen 2019-
02-07 

I ärendet yttrade sig AB SvalövsBostäders ordförande Gunnar Bengtsson (S), 
Marika Jardert (V) och Eva Inhammar (C). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) 
Gunnar Bengtsson (S), ordförande i AB SvalövsBostäder 
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Dnr 78-2019 

§ 51 Motion, inför digital justering av mötesprotokoll  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen ”Inför digital justering av 
mötesprotokoll”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att Svalövs kommun ska utreda förutsättningarna för att införa digital 
justering av våra sammanträdesprotokoll. För möjligheten till både 
tidsmässig och ekonomisk vinst.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-03-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 77-2019 

§ 52 Motion, drogtester i våra skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

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.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-03-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
 


