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Justerare

Plats och tid

Linåkerskolans aula, Svalöv, kl 18.30 - 23.10

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Annelie Johnsson (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)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Niklas Bohn (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C)
Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Håkan Sträng (L), tjg ers för Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C)
Elisabeth Salonen Ripa h (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
N E Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Conny Törncrantz (SD)
Sanna Brobeck (SD)
Anette Hallberg (S)
Krister Olsson (S)
Patrik Wilhelmsson (C)
Agneta Sörensson (M)
Sten Wendel (M)
Pernilla Ekelund (L)
Åke Jonsson (KD)
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Övriga deltagare

Michael Andersson, administrativ chef
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist
Elisabeth Andersson (L), revisor
Hans Rosenkvist (C), revisor

Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden och andre vice
ordföranden samt Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar
(C) 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
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Jan Zielinski (S)
2021-12-02, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 258 - 286

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Justerare
Wioletta Kopanska Larsson (SD) Jan Zielinski (S)

(SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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Införande av ny avfallstaxa Landskrona stad och Svalövs kommun ...... 14
Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from 2022-01-01 .................... 16
Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - Saxån-Braåns
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Övertag av Röstångabadet – Svalövs Samhällslokaler AB .................... 21
Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder ...................................................... 23
Avgifter för tillstånd för trafikanordningsplaner (TA-planer) i Svalövs
kommun ................................................................................................... 25
Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GC-plan) ...................... 27
Beslut om uppdatering av grävningsbestämmelser samt avgifter för
ersättning för framtida underhåll i Svalövs kommun ............................... 28
Antagande av arkitekturpolicy för Svalövs kommun ............................... 30
Ordningsfråga .......................................................................................... 33
Revidering av upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer ................ 34
Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun . 36
Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga
förmåner .................................................................................................. 38
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 20192022 (arvode) .......................................................................................... 39
Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 ............................................ 40
Anmälan av ej besvarade motioner 2021 ............................................... 42
Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun............. 43
Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 44
Motion, Anmält hinder ............................................................................. 45
Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till
Kommunfullmäktige ................................................................................. 46
Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i
balans ...................................................................................................... 48
Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 50
Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens
ansvar ...................................................................................................... 52
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Dnr -

§ 259 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Någon information fanns inte att notera.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 260

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne: Till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Fredrik Jönsson (C) utses Annelie Johnsson (C), till ny ersättare
utses Patrik Wilhelmsson (C) (Dnr KS 1-2021).
b) Vård- och omsorgsnämnden rapportering av gynnande ej verkställda
beslut inom vård och omsorg samt LSS, kvartal 3 (Dnr KS 246-2021,
VON 72-2021).
c) Protokoll från Länsstyrelsen Skånes inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, inkommen 2021-10-29 (Dnr 427-2021).
d) Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239 Mål
och budget 2022, plan 2023-2024. Inkommen 2021-10-29. (Dnr 2422021).
e) Laglighetsprövning enligt kommunallagen; Förvaltningsrätten avslår
Inhibitionsyrkandet avseende kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, §
239 Mål och budget 2022, plan 2023-2024. Mål nr 12181-21. (Dnr 2422021).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 1-2021

§ 261

Avsägelser och val

Kommunfullmäktiges beslut
1. Håkan Anderssons (C) avsägelse från och med 2021-12-31 godkänns.
2. Valet av ny ledamot i socialnämnden från och med 2022-01-01, efter
Håkan Anderssons (C) bordläggs.
3. Valet av ny ledamot i myndighetsnämnden från och med 2022-01-01,
efter Håkan Anderssons (C) bordläggs.
4. Valet av ny ersättare i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter
Birgitta Zadenius (L) bordläggs.
5. Till ny ledamot i valberedningsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) väljs
Yousra Qrayim (FI).

Sammanfattning av ärendet
Håkan Anderssons (C) inkom 2021-11-18 med avsägelse avseende uppdragen
som ledamot i myndighetsnämnden och socialnämnden från och med 2021-1231.
Birgitta Zadenius (L) inkom 2021-05-16 med avsägelse avseende uppdragen
ersättare i valnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling.
Kristina Carlsson (FI) meddelade 2021-06-10 att hon avsäger sig följande
uppdrag på grund av flytt från kommunen: ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i valberedningsnämnden, representant på insynsplats i
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden, samt ersättare för
representant på insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Håkan Andersson (C), inkommen 2021-11-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 236
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 212
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), inkommen 2021-06-10
Avsägelse från Birgitta Zadenius (L), inkommen 2021-05-16
Protokollet ska skickas till:
Myndighetsnämnden
Socialnämnden
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Valberedningsnämnden
Berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, FKRT, HESN, EELS, LAMN, JNON)
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Dnr KS 406-2021

§ 262 Uppdrag - Fyrverkerier och pyrotekniska varor
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revidering av lokal ordningsföreskrift, daterad den 17 november 2021,
antas att börja gälla från och med den 27 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar
(C), Ida Andersson (C) och J Håkan Andersson (C) har i motion föreslagit att
den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses över med
målsättningen att minska de negativa effekterna för människor, djur och
egendom.
Av yttrandet den 12 juli 2021 framgick att användandet av fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor regleras i Ordningslagen (1993:1617) och
kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. De lokala
ordningsföreskrifterna reviderades senast 2009-12-21, § 147 och vid det tillfället
gick kommunen så långt det var möjligt med då gällande praxis, utan att
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde föreskriften.
Då det förflutit ett tiotal år sedan bestämmelserna senast reviderades, kan det
finnas anledning att undersöka om kommunen kan gå längre vad gäller
reglering av företeelsen. Motionen föreslogs därför bifallas.
Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27, § 222, följande beslut: Motionen bifalls.
De lokala ordningsföreskrifterna föreslås revideras till att fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor endast får användas nyårsafton från kl. 23.00 fram till kl.
01.00 på nyårsdagen. Revideringen föreslås börja gälla från och med 27
december 2021.
För att de nya bestämmelserna ska ha en möjlighet att träda ikraft innan
årsskiftet, har ärendet beretts genom ett brådskande ordförandebeslut, i
enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterad 2021-11-17
Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2021-10-11, § 246
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, antagna av fullmäktige 2009-12-21, § 147
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 222
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 235
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 207
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 72
Yttrande, daterat 2021-07-12
Remittering, daterad 2021-03-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 22
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), daterad 2021-02-08

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD), Jan Zielinski (S),
Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och David Lenander (V): 1) Revidering av
lokal ordningsföreskrift, daterad den 17 november 2021, antas att börja gälla
från och med den 27 december 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare
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Dnr KS 347-2020

§ 263 Mål och budget 2022, plan 2023-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt bilaga 1 fastställs.
2. Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %.
3. Bildningsnämnden bemyndigas att fastställa bidrag till fristående
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom
förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola verksamhetsår
2022 i enlighet med Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent
Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande.
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Irbladhs m fl yrkanden.
David Lenander (V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkanden punkterna 1) – 7) samt 9)
– 12).
Charlotte Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig till förmån
för Charlotta Eldhs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i februari 2021 fastställt tidplanen för arbete med Mål och
Budget 2022 med plan 2023-2024 (2021-02-08, § 20).
Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget
2022 med plan 2023-2024 på remiss till berörda instanser.
Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 144, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till Mål och Budget 2022 med plan
2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till berörda nämnder. 2)
Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas remissvar skall inkludera: Driftsramar, - Investeringsramar - Prioriteringar från bruttolistorna, - Mål och
visare, - Taxor och avgifter. Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31 augusti 2021.
Kommunstyrelsen beslutade också att notera information gällande investeringar
(§ 145).
Yttranden från nämnder m m för vidare beredning av Mål och budget 2022, plan
2023 – 2024 noterades av kommunstyrelsen 2021-09-13, § 219. Efter
sammanträdet har ett kompletterande yttrande beslutats av bildningsnämnden
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och kommunstyrelsens arbetsutskott har yttrat sig över kommunstyrelsens
föreslagna ram.
Nu föreligger förslag till Mål och budget 2020 med plan 2023 – 2024, samt
förslagsskrivelse i ärendet, daterad 2021-10-05
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 249, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt bilaga 1
fastställs. 2) Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %. 3)
Bildningsnämnden bemyndigas att fastställa bidrag till fristående huvudmän,
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom förskola, fritidshem,
grundskola och gymnasieskola verksamhetsår 2022 i enlighet med Mål och
budget 2022, plan 2023 - 2024.
Med anledning av att budgeten överklagats, tas ärendet upp för beslut igen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 240
Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2022 med plan 2023 - 2024
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 249
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2022 med plan 2023 - 2024
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-05
Förslag till Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024, daterad 2021-10-04
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22, § 82
Bildningsnämndens protokoll 2021-09-14, § 86
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 219
Överförmyndarens yttrande, daterat 2021-08-31
Valnämndens yttrande, daterat 2021-08-31
Socialnämndens protokoll 2021-08-26, § 110
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 70
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 153
Myndighetsnämndens protokoll 2021-08-23, § 90
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-08-19, § 10
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 144 – 145
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08, § 20
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024
Detaljerade bruttolistor
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Kim Hellström
(SD): 1) Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt bilaga 1 fastställs. 2)
Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %. 3)
Bildningsnämnden bemyndigas att fastställa bidrag till fristående huvudmän,
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom förskola, fritidshem,
grundskola och gymnasieskola verksamhetsår 2022 i enlighet med Mål och
budget 2022, plan 2023 - 2024.
Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Annelie Persson (S): I första hand: 1)
Avslag på minoritetens förslag till budget 2022, plan 2023, plan 2024. 2) Bifall
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till Socialdemokraternas budget 2022, plan 2023, plan 2024. I andra hand: 1)
Ändringsyrkande att införa ekonomisk styrmodell i sin helhet i enlighet med
Socialdemokraternas budget 2022, plan 2023 och 2024. 2) Ändringsyrkande att
löneökningskostnader läggs i en central pott. 3) Tilläggsyrkande att inrätta
möjlighet för partier utan eget mandat att komma in i styrelser och nämnder av
egen kraft att få insynsplatser med yttranderätt och möjlighet att få sin sak fört
till protokollet. 4) Tilläggsyrkande att under mål och visare skapa ett nytt mål.
Svalövs kommuns miljömål som årligen skall omfatta all kommunal verksamhet.
5) Utdelning Kommunhus AB 5 miljoner 2022, 5 miljoner 2023 och 5 miljoner
2024. 6) Uppdra åt förvaltningen att inom hela förvaltningen hitta
effektiviseringar på 0,5 % av intäkterna 2022, 0,5 % av intäkterna 2023, 0,5 %
av intäkterna 2024. Effektiviseringar skall inte drabba kärnverksamhet. 7)
Avvecklingen av koncernbildningen. 8) Avslag på införandet av
resursklass/skola. 9) Bifall till socialdemokraternas generella ägardirektiv. 10)
Bifall till socialdemokraternas specifika ägardirektiv. 11) Säkerställ mark och
planberedskap för fortsatt hög bostadsbyggnation av såväl enskilda villor som
flerbostadshus. 12) Utökad ram till revisionen med 500 000 kr att finansieras
genom minskad ram till kommunstyrelsen med 500 000 kr.
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): 1) Bifall till Centerpartiets budget
2022, plan 2023, plan 2024. 2) Borgensavgift för kommunens helägda bolag
fastställs till 0,25 %.
Charlotta Eldh (MP), David Lenander (V), Jan Zielinski (S) och Elisabeth
Salonen Ripa (FI): Tilläggsyrkande: Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål 20172022 läggs till som måldokument och skall årligen följas upp och redovisas i
bokslutet. Vid behov skall budgeten anpassas efter föreslagna åtgärder.
Förvaltningen uppdras att arbeta fram ett nytt åtgärdsprogram för Svalövs
miljömål för tiden efter 2022 och att dessa arbetas in i plan 2023 - 2024.
Elisabeth Salonen Ripa (FI) och David Lenander (V): Bifall till Jan Zielinskis (S)
m fl andrahandsyrkanden punkterna 1) – 7) samt 9) – 12).
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl och Charlotta Eldhs m fl
yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition Teddy Nilssons m fl, Jan Zielinskis m fl och
Marie Irbladhs m fl förslag till Budget 2022, plan 2023 – 2024, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Marie
Irbladhs m fl förslag till borgensavgift, och finner att kommunfullmäktige antar
Teddy Nilssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande
gällande bemyndigande till bildningsnämnden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer så proposition på Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande
punkterna 1) – 7) samt 9) – 12), och finner att kommunfullmäktige avslår dem.
Omröstning begärs vad gäller punkterna 3) och 7).
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 3).
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 3).

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på och 17 nej-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl
andrahandsyrkande, punkt 3), har kommunfullmäktige beslutat att avslå det. Se
omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 7).
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 7).

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på och 17 nej-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl
andrahandsyrkande, punkt 7), har kommunfullmäktige beslutat att avslå det. Se
omröstningsbilaga 2).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl
andrahandsyrkande punkt 8), och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Charlotta Eldhs m fl tilläggsyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Icke deltagande i beslut
Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) deltar ej i beslutet vad
gäller vilket budgetförslag som skall antas.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN)
Ajournering 20.10 – 20.30
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Dnr KS 226-2021, SBN 745-2021

§ 264 Införande av ny avfallstaxa Landskrona stad och
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen avfallstaxa fastställs att gälla från 1 januari 2022.
2. Från 1 januari 2022 införs ett standardabonnemang omfattande
obligatorisk insamling av utsorterat rest- och matavfall.
3. Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas successivt
befintliga mixabonnemang.
4. Som en konsekvens av ovanstående avvecklas successivt tidigare
miljöstyrningstaxas rabatter och påslag.
5. För att hantera konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras
detta genom ett avdrag på grundavgiften för miljöabonnemang
tecknade före 1 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Under sommaren 2021 har respektive kommunfullmäktige i Landskrona stad
och Svalövs kommun fastställt Renhållningsordning med Avfallsplan och
Renhållningsföreskrifter. Renhållningsordningen ska nu kompletteras med en
avfallstaxa, att gälla från 2022-01-01, vilken ska antas av respektive
kommunfullmäktige. Taxan omfattar perioden 2022 – 2025.
Föreslagen taxa styr mot de mål som respektive kommun fastställt i Avfallsplan
vilken bidrar till att uppfylla några av de globala målen i Agenda 2030. Då den
så kallade miljöstyrningen ändras från att styra mot utsortering av matavfall till
att även styra mot minskade restavfallsmängder innebär det en avveckling av
dagens styrmedel. Konsekvenserna behöver hanteras över flera år varför taxan
omfattar perioden 2022 till 2025. För den vanligaste abonnenten – en
småhusägare – innebär den nya taxan en avgiftshöjning om 102 kr/år 2022,
inklusive en indexuppräkning om 3 %.
Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 84, fattade
följande beslut: Förvaltningen uppdras ta fram förslag till kompensatoriska
åtgärder för de fastighetsägare som av olika anledningar inte själv kan ställa
upp behållaren på i enlighet med Renhållningsföreskrifter för Svalövs kommun
anvisad plats (Dnr 264-2021).
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 185, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreslagen avfallstaxa
fastställs att gälla från 1 januari 2022. 2) Från 1 januari 2022 införs ett
standardabonnemang omfattande obligatorisk insamling av utsorterat rest- och
matavfall. 3) Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas successivt
befintliga mixabonnemang. 4) Som en konsekvens av ovanstående avvecklas
successivt tidigare miljöstyrningstaxas rabatter och påslag. 5) För att hantera
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konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras detta genom ett avdrag
på grundavgiften för miljöabonnemang tecknade före 1 november 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 252, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Föreslagen avfallstaxa fastställs att gälla från 1 januari 2022.
2) Från 1 januari 2022 införs ett standardabonnemang omfattande obligatorisk
insamling av utsorterat rest- och matavfall. 3) Från 1 januari 2022 till 31
december 2024 avvecklas successivt befintliga mixabonnemang. 4) Som en
konsekvens av ovanstående avvecklas successivt tidigare miljöstyrningstaxas
rabatter och påslag. 5) För att hantera konsekvenserna av avvecklade rabatter
kompenseras detta genom ett avdrag på grundavgiften för miljöabonnemang
tecknade före 1 november 2021.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 242.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 242
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 252
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 185
Arbetsutskottets 2021-09-21, § 84
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-17
Förslag till avfallstaxa 2022
PM – införande av ny avfallstaxa Landskrona stad och Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson
(KD), Mats Hannander (SD) och Charlotta Eldh (MP): 1) Föreslagen avfallstaxa
fastställs att gälla från 1 januari 2022. 2) Från 1 januari 2022 införs ett
standardabonnemang omfattande obligatorisk insamling av utsorterat rest- och
matavfall. 3) Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas successivt
befintliga mixabonnemang. 4) Som en konsekvens av ovanstående avvecklas
successivt tidigare miljöstyrningstaxas rabatter och påslag. 5) För att hantera
konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras detta genom ett avdrag
på grundavgiften för miljöabonnemang tecknade före 1 november 2021.
I ärendet yttrade sig vidare Johan Wigrup (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, BRFG, SARA)
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Dnr KS 374-2021, SBN 753-2021

§ 265 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from
2022-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och
med 2022-01-01:


VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med
indextalet för maj 2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221
(Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10.
Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med 2021.



VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för
dricksvatten med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och
dagvatten med +2,20 % vilket innebär en snitthöjning av VAtaxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8,7 %
och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %.



VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang)
justeras med indextalet för maj 2021 (341,0) i
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en
höjning med 1,8 % jämfört med 2021.

Sammanfattning av ärendet
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den
kommunala VA-anläggningen samt ökad mängd spillvatten.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 174, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2022-01-01:
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med
2021.
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och dagvatten med +2,20 % vilket
innebär en snitthöjning av VA-taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär
höjningen 8,7 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %.
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100).
Justeringen innebär en höjning med 1,8 % jämfört med 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 253, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut:
1) Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med
2022-01-01:
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• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med
2021.
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och dagvatten med +2,20 % vilket
innebär en snitthöjning av VA-taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär
höjningen 8,7 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %.
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100).
Justeringen innebär en höjning med 1,8 % jämfört med 2021.
2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2023-01-01 reglera
avgiftsbeloppen enl taxebilaga 1) enl Entreprenadprisindex och avgiftsbeloppen
enl taxebilagorna 2) och 3) enl Konsumentprisindex (KPI 1980 = 100).
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 243.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 243.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 253
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 174
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08
Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, inkl
VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter)
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter)
VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang)
Förslagsskrivelse från NSVA, daterad 2020-09-01, inkl.
Bilaga 1 Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2022 typhus A och B.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Följande förändringar
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2022-01-01:
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med
2021.
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och dagvatten med +2,20 % vilket
innebär en snitthöjning av VA-taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär
höjningen 8,7 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %.
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100).
Justeringen innebär en höjning med 1,8 % jämfört med 2021.
2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2023-01-01 reglera
avgiftsbeloppen enl taxebilaga 1) enl Entreprenadprisindex och avgiftsbeloppen
enl taxebilagorna 2) och 3) enl Konsumentprisindex (KPI 1980 = 100).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)
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Dnr KS 260-2021,SBN 486-2021

§ 266 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning Saxån-Braåns vattenråd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Finansiering av tjänst för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd
med 50 000 kronor per år tillstyrks under förutsättning att även övriga
kommuner bidrar till finansieringen.

Sammanfattning av ärendet
I Saxån-Braåns vattenråd pågår ett mycket aktivt åtgärdsarbete med sju projekt
som genomförs endast under 2021, och ytterligare 25 projekt ligger i
planeringsfas. Detta arbete har möjliggjorts av vattenrådets åtgärdssamordnare
som finansierats genom ett statligt LEVA-bidrag från Havs- och
vattenmyndigheten. Vid årsskiftet 2021/2022 tar LEVA-projektet slut och
därmed försvinner finansieringen. För att kunna fortsätta det arbete som
påbörjats och bedrivits med stort genomslag och hög utdelning krävs en
långsiktighet. För att åstadkomma det behövs en stabil grundfinansiering som,
när det är möjligt, kan växlas upp med statliga medel.
Vattenrådets styrelse förslår att kommunernas finansiering av vattenrådets
verksamhet höjs med 50 000 kronor som ska användas till en tjänst som
åtgärdssamordnare. Dessa medel utgör i sig själv en möjlighet till en permanent
deltidsanställning för en åtgärdssamordnare men ambitionen är att växla upp
dessa kommunala medel med statligt stöd för att få till en åtgärdssamordnare
som arbetar på heltid. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vattenrådets
styrelses förslag och betonar vikten av att det arbete som påbörjats får pågå så
länge som samarbetsavtalet mellan kommunerna sträcker sig. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning.
Det noteras att anslaget avser tiden fr o m 2022-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 125, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Finansiering av tjänst för
åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50 000 kronor per år
tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar till finansieringen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 201, följande beslut: 1) Ärendet
bordläggs.
Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 229, följande beslut: 1) Ärendet skjuts
till nästkommande sammanträde.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 257, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Finansiering av tjänst för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns
vattenråd med 50 000 kronor per år tillstyrks under förutsättning att även övriga
kommuner bidrar till finansieringen.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 246.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(56)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 246.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 229
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 201
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 125
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31
Protokoll styrelsen Saxån-Braåns vattenråd 2021-05-06
Samarbetsavtal för Saxån-Braåns vattenråd

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski (S) och Mats Hannander (SD): 1)
Finansiering av tjänst för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50
000 kronor per år tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar
till finansieringen.
I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C).

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

Protokollet ska skickas till:
Saxån-Braåns vattenråd
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT, MSDG, BRFG, SARA)
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Dnr KS 318-2021, SKHAB 32-2021, SSLAB 16-2021, SBN 643-2021

§ 267 Övertag av Röstångabadet – Svalövs
Samhällslokaler AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Röstånga friluftsbad (Svalöv Röstånga 2:40) överlåts genom försäljning
till Svalövs Samhällslokaler AB för en köpeskilling motsvarande hos
Svalövs kommun bokfört värde överlåtelsedagen (prel. 2 211 428 kr per
2021-10-31).

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av fattade beslut, föreslås Svalövs kommun överlåta fastigheten
till Svalövs Samhällslokaler AB.
Det nybildade Svalövs Samhällslokaler AB har till föremål för sin verksamhet att
äga och förvalta fastigheter och lokaler, och därmed sammanhängande
verksamhet i Svalövs kommun. Syftet med bolaget är således att säkerställa att
kommunens verksamheter skall ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva
lokaler för sina verksamheter.
Detta uppnås genom att bolaget äger, bygger, vårdar, förvärvar, avyttrar och
förvaltar fastigheter och lokaler. Över tid kommer de lokaler som idag förvaltas
av Svalövs kommun samt AB SvalövsLokaler, med något enstaka undantag,
flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB.
Med anledning av den situation som uppkommit kring Röstångabadet finns det
skäl att flytta över förvaltningen av badet och tillhörande avtal till Svalövs
Samhällslokaler AB redan nu. Det är sannolikt en fördel om för samtliga parter
om den fortsatta processen kan hållas samman av en aktör.
Arbetsutskottet fattade 2021-08-24, § 78, följande beslut: 1) Förslaget om
Svalövs Samhällslokaler ABs övertag av kommunens avtal rörande
Röstångabadet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, Svalövs
Kommunhus AB och Svalövs Samhällslokaler AB. 2) Yttrande ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 september. 3) Ärendet justeras
omedelbart.
Svalövs Samhällslokaler AB fattade 2021-08-25, § 40, följande beslut: Svalövs
Samhällslokaler AB ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet och
antar yttrandet, daterat den 25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till
kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-08-25, § 170, följande beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till ett övertag av
Röstångabadet för Svalövs Samhällslokaler AB och antar yttrandet, daterat den
25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen.
Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-09-06, § 84, följande beslut: Svalövs
Kommunhus ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet för Svalövs
Samhällslokaler AB. Moderbolaget anser att ett övertag ligger i linje med
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beslutad bolagsordning för bolaget. Ett övertag görs med fördel innan
projektstart av Röstångabadet.
Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 228, följande beslut: Utifrån inkomna
remissvar beslutar kommunstyrelsen att bereda möjligheten att överföra
Röstångabadet till Svalövs Samhällslokaler AB.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 270, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Röstånga friluftsbad (Svalöv Röstånga 2:40) överlåts genom
försäljning till Svalövs Samhällslokaler AB för en köpeskilling motsvarande hos
Svalövs kommun bokfört värde överlåtelsedagen (prel. 2 211 428 kr per 202110-31).
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 252

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 252
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 270
Tjänsteskrivelse, daterat 2021-09-27
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 228
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 170
Svalövs Samhällslokaler AB:s protokoll 2021-08-25, § 40
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 78
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18
Bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB, antagen kommunfullmäktige
2020-09-28, § 182
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 202010-26, § 200
Statusbedömning Röstånga Friluftsbad, april 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Röstånga friluftsbad (Svalöv Röstånga 2:40) överlåts genom
försäljning till Svalövs Samhällslokaler AB för en köpeskilling motsvarande hos
Svalövs kommun bokfört värde överlåtelsedagen (prel. 2 211 428 kr per 202110-31).

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

Protokollet ska skickas till:
Svalövs Samhällslokaler AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 420-2021, SKHAB 17-2021

§ 268 Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, daterat
2021-10-05, fastställs.

Reservation
Jan Zielinski (S), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Niklas Bohn (S),
Eva Inhammar (C), Kent Kronqvist (S), Johan Wigrup (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 (C) m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs Kommunhus AB har vid sitt styrelsemöte 2021-10-12, § 93, fattat
följande beslut: a) Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder,
daterat 2021-10-05, fastställs och ärendet skickas vidare till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 276, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder,
daterat 2021-10-05, fastställs. Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 276
Protokoll från Svalövs Kommunhus AB 2021-10-12, § 93
Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, daterat 2021-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund
(L) och Håkan Sträng (L): 1) Förslag till reviderade ägardirektiv för AB
SvalövsBostäder, daterat 2021-10-05, fastställs.
Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Jan Zielinski (S), David Lenander (V),
Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och Annelie Johnsson (C):
Ändringsyrkande: På sidan 4 under avsnittet om "Finansiell samordning” ska de
två sista meningarna i sista stycket strykas: "Bolaget ska när så är möjligt
genom utnyttjande av koncernbidrag, medverka till resultatutjämning inom
koncernen. Koncernens skattebelastning ska så långt som möjligt ske i
moderbolaget." SvaBo avviker från övriga bolag i sitt uppdrag som
bostadsbolag. Det kan inte vara meningen att överskott därifrån ska finansiera
underskott i de andra bolagen, för att minska skatterna. Det är ju
hyresgästernas inbetalningar som genererar överskotten och det finns många
lägenheter som behöver ett ökat underhåll. Därför behöver också pengarna
stanna i bolaget, även om det kan innebära en ökad skatt inom koncernen.
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Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på
Marie Irbladhs m fl ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Irbladhs m fl ändringsyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på och 17 nej-röster för bifall till Marie Irbladhs m fl
ändringsyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att avslå det. Se
omröstningsbilaga 3).
Protokollet skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, SARA)
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Dnr KS 371-2021, SBN 732-2021

§ 269 Avgifter för tillstånd för trafikanordningsplaner
(TA-planer) i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till avgift för tillstånd för trafikanordningsplaner i Svalövs
kommun antas och börjar gälla 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 har Svalövs kommun arbetat efter de beslutade
grävningsbestämmelserna med dess bilagor. Arbetet har fortlöpt med gott
resultat överlag, dock har några mindre noteringar gjorts på förbättringar i
underlagen.
En brist som har uppdagats i hanteringen är att i vissa fall behöver inte en
entreprenör gräva i marken men behöver ta gata, GCM-bana eller annan
trafikerad mark i anspråk. När detta görs så skall en TA-plan upprättas och
tillstånd inhämtas från kommunen. Detta är bitvis ett tidskrävande arbete som i
dagsläget inte regleras med någon avgift.
För att få utföra arbeten i kommunen och leda om trafik, ändra trafikskyltning
eller på annat sätt påverka trafiken så behöver sökanden inkomma med en s k
TA-plan, trafikanordningsplan, som beskriver hur arbetsområdet ska skärmas
av samt hur trafiken skall omledas.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 189, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till avgift för tillstånd
för trafikanordningsplaner i Svalövs kommun antas och börjar gälla 2022-01-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 258, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till avgift för tillstånd för trafikanordningsplaner i
Svalövs kommun antas och börjar gälla 2022-01-01.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 247.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 247
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 258
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 189
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22
Förslag till avgifter för TA-planer, daterat 2021-07-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Förslag till avgift för tillstånd
för trafikanordningsplaner i Svalövs kommun antas och börjar gälla 2022-01-01.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA)
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Dnr KS 398-2021

§ 270 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GCplan)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad
cykelplan för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd
remissbehandling, föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Då det nu förflutit mer än sju år sedan gällande cykelplan antogs av
kommunfullmäktige, finns det skäl att revidera planen.
Arbetsutskottet föreslog 2021-10-26, § 100, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan för Svalövs kommun. Planen
ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga för beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 285, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till
reviderad cykelplan för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd
remissbehandling, föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i
juni 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 285
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 100
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-07 Cykelplan, antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, §
52

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Håkan Sträng (L), Charlotta Eldh (MP), Marie Irbladh (C),
Aase Jönsson (KD), Jan Zielinski (S) och Stefan Pettersson (M): 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan
för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga
för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA)

Justerare
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Dnr KS 373-2021, SBN 444-2018

§ 271 Beslut om uppdatering av grävningsbestämmelser
samt avgifter för ersättning för framtida underhåll
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till förnyade grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med
tillhörande bilagor avseende avgifter, antas och börjar gälla den 1
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 har Svalövs kommun arbetat efter de beslutade
grävningsbestämmelserna med dess bilagor. Arbetet har fortlöpt med gott
resultat överlag, dock har några mindre noteringar gjorts på förbättringar i
underlagen.
Utöver mindre justeringar så har det i underlaget lagts till fasta avgifter för
slutbesiktning samt garantibesiktning som tidigare reglerats löpande. Det har
även gjort uppdateringar på priset för tillstånd för att täcka de administrativa
kostnader som uppstår vid var ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 190, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till förnyade
grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor avseende
avgifter, antas och börjar gälla den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 254, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till förnyade grävningsbestämmelser för Svalövs
kommun, med tillhörande bilagor avseende avgifter, antas och börjar gälla den
1 januari 2022.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 244.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 244
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 254
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 190
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22
Förslag till förnyade grävningsbestämmelser, daterat 2021-07-22
Förslag till avgifter för ersättning för framtida underhåll, daterat 2021-07-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Förslag till förnyade
grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor avseende
avgifter, antas och börjar gälla den 1 januari 2022.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA)
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Dnr KS 144-2021, SBN 470-2020

§ 272 Antagande av arkitekturpolicy för Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-30, antas.
2. Arkitekturpolicyn ska ses över och revideras vart annat år. En första
revidering ska föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november år 2023.
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra policyn mer
användarvänlig med tydligare samstämmighet mellan
bebyggelsebeskrivningar och tätortskartorna samt rätta till direkta fel i
kartor och bildtext, inom ett år från dags datum.

Reservation
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-04-27, § 53, punkt 4),
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett gestaltningsprogram för större
tätorter inom kommunen (Dnr 6-2019).
Plan- och exploateringsenheten har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor
tagit fram en arkitekturpolicy för Svalövs kommun. Policyn innehåller en
beskrivning av kommunens landskapskaraktärer och tätorter. Med utgångpunkt
i de identifierade karaktärerna beskriver arkitekturpolicyn förhållningssätt som
ska vara vägledande i kommunens plan- och bygglovsarbete. Ambitionen är
också att förhållningssätten ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration
för invånare, fastighetsägare och byggaktörer.
Under vintern 2020/2021 genomfördes en digital medborgardialog och i juni
2021 var arkitekturpolicyn utsänd på remiss.
De yttranden som inkom under remisstiden har föranlett att arkitekturpolicyn
kompletterats med rekommenderade våningsantal för samtliga tätorter. I övrigt
har inga ändringar gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 180, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Arkitekturpolicy för Svalövs
kommun, daterad 27 september 2021, antas.
Efter sammanträdet har vissa smärre redaktionella ändringar gjorts, i enlighet
med diskussioner på sammanträdet. Dessa framgår av särskilt PM.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 256, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-30,
antas.
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Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 245.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 245
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 256
PM med beskrivning av genomförda redaktionella förändringar, daterad 202110-01
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, reviderad efter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterad 2021-09-30
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 180
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn
Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Mats Hannander (SD) och Charlotta Eldh (MP):
1) Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-30, antas.
Charlotta Eldh (MP): 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra policyn
mer användarvänlig med tydligare samstämmighet mellan
bebyggelsebeskrivningar och tätortskartorna samt rätta till direkta fel i kartor
och bildtext, inom ett år från dags datum. 2) Därefter kan revideringar vid behov
göras vartannat år.
Teddy Nilsson (SD): 1) Arkitekturpolicyn ska ses över och revideras vart annat
år. En första revidering ska föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november år 2023.
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): Avslag på Stefan Petterssons m fl
yrkande.
Stefan Pettersson (M) och Jan Zielinski (S): Avslag på Marie Irbladhs m fl
avslagsyrkande. Avslag på Charlotta Eldhs yrkande, punkt 1) och bifall till
Charlotta Eldhs yrkande, punkt 2).

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande och Marie
Irbladhs m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan
Petterssons yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotta Eldhs yrkande punkt 1),
och finner att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Charlotta Eldhs yrkande punkt 2),
och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Protokollsanteckning

Justerare
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Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C): ”Med anledning av den
omfattande detaljrikedomen över hur fastighetsägare uppmanas att planera
sina byggnader och trädgårdar utan att det finns lagkrav på detta så anser vi att
policyn är ett för stort ingrepp i den personliga integriteten och äganderätten.”

Icke deltagande i beslut
Elisabeth Salonen Ripa (FI) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHY, SARA, LELE)

Justerare
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§ 273 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Då klockan var 23.00 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle
avbrytas.
Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 89-2018

§ 274 Revidering av upphandlings- och inköpspolicy
samt riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Inköp och upphandling är strategiskt viktiga områden för Svalövs kommun.
Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs
affärsmässigt, i enlighetmed gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt
att de utförs med en för kommunen god och långsiktig hållbar total ekonomi.
Svalövs kommun med bolag ska ha en effektiv, rationell och väl fungerande
inköpsverksamhet, baserat på en helhetssyn för kommunen. Denna policy, med
tillhörandetillämpningsanvisningar, innehåller de huvudprinciper som ska gälla
för allupphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom
Svalövs kommun och ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska
agera när det gäller inköp och upphandling.
Arbetsutskottet fattade 2021-09-21, § 83, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras ta fram förslag till Riktlinjer för Direktupphandling.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
antas föreliggande riktlinjer för Inköps- och upphandlingspolicyn.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer
för Inköps- och upphandlingspolicyn.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 264, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy
antas.
Vidare fattade kommunstyrelsen 2021-10-11, § 264 följande beslut: 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för
Inköps- och upphandlingspolicyn.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 248.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-10-25, § 248
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 264
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 83
Förslag till riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-24, § 32
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Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Upphandlingssamordnare
Kommunförvaltningen (LELE, LAMN)

Justerare
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Dnr KS 129-2021, BIN 38-2020

§ 275 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2021, § 109, att återremittera
förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen ska bereda svar på hur förslaget påverkar
kommunens föreningar och samlingslokaler, vad det konkret innebär för
föreningar och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras, samt tydligt visa
vad som är förändrat jämfört med de bidragsbestämmelser som finns idag.
Förvaltningen återkommer efter beredning med följande förtydligande, vilket
förvaltningen anser tillsammans med övrigt underlag i ärendet besvara
återremissens frågeställningar.
Förslagets innebörd för föreningar och samlingslokaler i Svalövs kommun
Förslaget gynnar föreningar som utvecklar sin verksamhet med fokus på
aktivitet för de prioriterade målgrupperna (barn och unga 0-20 år, pensionärer
65+ samt personer med funktionsvariation). På detta sätt säkerställer
kommunen att tillgängliga medel används ändamålsenligt och transparent.
En tydlig bild av de grunder på vilka bidrag beviljas innebär en förbättrad
möjlighet för föreningar att planera för sin verksamhet och sin ekonomi.
Fler föreningar kommer att kunna söka ett bidrag för lokal eller fastighet som
ligger närmare faktiska kostnader vilket gynnar mindre föreningar.
I dagsläget påverkas inte samlingslokaler av förslaget. I ärendet föreslagen
översyn av bidragen till samlingslokaler får utgöra underlag för framtida beslut
om tilldelning.
Förändringar i jämförelse med nu gällande bidragsbestämmelser
Eftersom strukturen i nu gällande bidragsbestämmelser skiljer sig så pass
mycket från strukturen i förslaget, är det inte möjligt att markera ändringar direkt
i bidragsdokumentet.
Förslaget innebär följande förändringar:
Det riktade verksamhetsbidraget plockas bort och ersätts med drifts- respektive
hyresbidrag. Övriga nu gällande bidragsformer kvarstår men är omarbetade på
ett sådant sätt att de följer relevanta kommunövergripande styrdokument och
på ett betydligt bättre sätt tydliggör grunderna för tilldelning av medel. De nya
bidragsformer som införs är redovisade i rapport daterad den 5 oktober 2021
och i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021.
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Bildningsnämnden föreslog 2021-10-22, § 118, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade
bestämmelser för kommunala föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021,
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för
föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2) upphävs från och med den 31
december 2021, utom de delarna gällande bidrag för samlingslokaler. 3)
Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn av bidragen
till samlingslokaler. 4) Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler
kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut
är fattat.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 280, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala
föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1
januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2) upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna
gällande bidrag för samlingslokaler. 3) Förvaltningen uppdras att under 2022
påbörja en separat översyn av bidragen till samlingslokaler. 4) Nu gällande
tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn
enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 280
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-22, § 118
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 109
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag.
Svalövs kommun (2021), Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, rapport daterad den 5 oktober 2021
Svalövs kommun, Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2)
PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs kommun
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Bildningsnämndens protokoll, 2020-03-17, § 27
Bildningsnämndens protokoll, 2020-09-10, § 90
Bildningsnämndens protokoll, 2021-04-13, § 38
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LATE, MSWN, SARA, RNWF)
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Dnr KS 203-2021

§ 276 Policy för att motverka mutor, korruption och
andra otillbörliga förmåner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande genomförs en allmän översyn av de styrdokument som berör
anställda i Svalöv kommun då en chef- och medarbetarpolicy håller på att
arbetas fram. I samband med denna översyn noterades att ett delyrkande i en
bifallen motion ifrån vänsterpartiet ännu inte verkställts.
Aktuell policy syftar till att stärka och tydliggöra kommunens ställningstagande
mot korruption, mutor och otillbörliga förmåner samt verkställa den bifallna
motionen, avseende punkt 4.
I det fall som policyn antas, så avses den att kompletteras med mer detaljerade
riktlinjer för att underlätta efterlevnad.
Personalutskottet föreslog 2021-10-05, § 33, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till policy för att motverka
mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021,
antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 282, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 282
Reviderat förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, 2021-11-01
Personalutskottets protokoll 2021-10-05, § 33
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28
Förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga
förmåner, 2021-09-27
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 114
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
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Dnr 358-2017

§ 277 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda 2019-2022 (arvode)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda har varit uppe för
diskussion vid ett antal partiöverläggningar under 2020 och 2021. De
synpunkter som framkommit vid partiöverläggningar har tagits i beaktande och
ersättningsbestämmelserna föreslås nu revideras.
Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, 260, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2021-11-14, § 18, följande beslut: 1)
Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021, antas att
gälla från och med den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 283, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14
oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 283
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-11-14, § 18
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-10-14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 260
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-09-15, § 21
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-08-30
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, antagna 201810-29
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Enhetschef kansli
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Dnr KS 80-2021

§ 278 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras.
Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.
Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:


Vilket uppdrag som avses



När uppdraget gavs



Ansvarig för verkställighet



Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt



Åtgärder för verkställande



När verkställande kan förväntas ske

Sammanställningen, daterad 2021-09-21, innehåller fullmäktigeuppdrag givna
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-09-01.
Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 90, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda
fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 september 2021, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 266, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad
den 21 september 2021, godkänns.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 249.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-10-25, § 249
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 266
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 90
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-09-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs Energi AB
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, CCAN, HSDT, SARA, SAMA, RNWF)
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Dnr KS 81-2021

§ 279 Anmälan av ej besvarade motioner 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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 väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande:
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april
och oktober.”
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning
per den 15 september 2021.
Den 15 september 2021 finns totalt 37 obesvarade motioner, 12 av dessa har
varit under beredning i över ett år. Av dessa 12 har 3 behandlats av ansvarig
remissinstans.
Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 91, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning
avseende ej besvarade motioner per den 15 september 2021, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 267, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade
motioner per den 15 september 2021, godkänns.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 250.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-10-25, § 250
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 267
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 91
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-09-15
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, SARA, RNWF)
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Dnr KS 120-2021

§ 280 Interpellation, hantering av hot mot politiker i
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP) har
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande rörande
hur hat och hot mot förtroendevalda hanteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 95, 2021-05-24, § 132, 2021-0531, § 155, 2021-06-21, § 181, 2021-08-30, § 207, 2021-09-27, § 230 samt
2021-10-25, § 256 att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 256
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 230
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 207
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 181
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 155
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 132
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD),
daterat 2021-05-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 95
Interpellation, inkommen
Protokollet ska skickas till:
Interpellanterna
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Dnr KS 361-2020

§ 281 Interpellation, Vad vill styret med
Teckomatorp?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för
Teckomatorp.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 240,
samt 2020-12-10, § 253.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 276 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 25: 1) Interpellationen får ställas.
2) Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 57, 2021-04-26, § 96, 2021-0524, § 133 och 2021-05-31, § 155, 2021-06-21, § 182, 2021-08-30, § 208,m
2021-09-27, § 231 samt 2021-10-25, § 257 att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 257
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 231
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 208
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 182
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 156
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 133
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 57
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 25
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22, § 276
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 253
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 240
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson (M), daterat 2020-11-27
Interpellation, inkommen 2020-11-01
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JEBM, EVLT, AAN, SARA)
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Dnr KS 19-2019

§ 282 Motion, Anmält hinder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att mer än ett år förflutit sedan motionen lades, föreslås
motionen avskrivas från vidare handläggning
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 288, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen avskrivs från vidare handläggning med hänvisning
till Kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 288
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 102
Förslagskrivelse, daterad 2021-10-07
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 14
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, SARA)

Justerare
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Dnr 373-2019

§ 283 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att
avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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


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



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



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



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



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

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande.
Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 215,
2020-11-30, § 246 samt 2020-12-10, § 259.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 31,
2021-03-22, § 61, 2021-04-26, § 101, 2021-05-24, § 126, 2021-05-31, § 148,
2021-06-21, § 178, 2021-08-30, § 203, 2021-09-27, § 226 samt 2021-10-25, §
252.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 252
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 226
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 203
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 178
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 148
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 126
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 101
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 61
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 31
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 281
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 259
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 246
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27
Remitteringsbeslut, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212
Motion, inkommen 2019-10-28
Protokollet ska skickas till:
Motionären
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 379-2019

§ 284 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få
kommunens ekonomi i balans
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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 2020-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 32,
2021-03-22, § 62, 2021-04-26, § 102, 2021-05-24, § 379, 2021-05-31, § 149,
2021-06-21, § 179, 2021-08-30, § 204, 2021-09-27, § 227 samt 2021-10-25, §
253.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 253
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 227
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 204
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 179
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 149
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 379
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 102
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 62
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 32
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 282
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 260
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 247
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21
Remitteringsbeslut 2020-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255
Motion, inkommen 2019-11-26
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS)
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Dnr KS 80-2020

§ 285

Motion, Återupprätta Folkhälsorådet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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






Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ.
Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat.
Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ.

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 15, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16.
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 64, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2021-02-16, antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1) Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande,
daterat 2021-02-16.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 65,
2021-04-26, § 105, 2021-05-24, § 130, 2021-05-31, § 153, 2021-06-21, § 180,
2021-08-30, § 205, 2021-09-27, § 228 samt 2021-10-25, § 254.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 254
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 228
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 205
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 180
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 153
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 130
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 105
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 65
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 64
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 15
Yttrande, daterat 2021-02-16
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75
Motion, inkommen 2020-02-17
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MLLG)
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Dnr 241-2020

§ 286 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla
som är under välfärdens ansvar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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


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



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

Då fullmäktige redan beslutat i linje med motions yrkande, punkt 1 samt att
motionens yrkande, punkt 2 inte möjliggörs i det presenterade lagförslaget
föreslås att motionen anses besvarad.
Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 51, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 306, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 34,
2021-03-22, § 64, 2021-04-26, § 104, 2021-05-24, § 129, 2021-05-31, § 152,
2021-06-21, § 173, 2021-08-30, § 206, 2021-09-27, § 229 samt 2021-10-25, §
255.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 255.
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 229
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 206
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 173
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 152
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 129
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 104
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 64

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(56)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 34
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
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Omröstningsbilaga 1) - § 263 Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg erSara Billquist Selberg

L

1

29 I Andersson

C

1

30 Elisabeth Salonen Ripa

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

17

0

0
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Omröstningsbilaga 2) - § 263 Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg erSara Billquist Selberg

L

1

29 I Andersson

C

1

30 Elisabeth Salonen Ripa

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

17

0

0
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Omröstningsbilaga 3) - § 268 Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg erSara Billquist Selberg

L

1

29 Ida Andersson

C

1

30 Elisabeth Salonen Ripa

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

17

0

0

