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David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
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Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Johan Wigrup (C)  
- (MP) 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Patrik Wilhelmsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C)  
Elisabeth Salonen Ripa (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Conny Törnkrantz (SD) 
Sten Wendel (M) 
Pernilla Ekelund (L) 
Åke Jonsson (KD) 

 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Jonathan Ohlsson, vik nämndsekreterare 
 
Göran Winér (S), revisor 
Elisabeth Andersson (L), revisor 
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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) och Niklas Bohn (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-09-01, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 123 - 137 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD) §§ 123 – 134, 136 – 137 Agneta Sörensson, § 135  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M) Niklas Bohn (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson   
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§ 123 Beslutad ärendelista 

§ 124 Utdelning av utmärkelser för Svalövsambassadörer 2021 och 2022 ....... 4 
§ 125 Information ................................................................................................. 5 
§ 126 Anmälningsärenden .................................................................................. 6 
§ 127 Avsägelser och val .................................................................................... 7 
§ 128 Partistöd 2022 ........................................................................................... 8 
§ 129 Val av representanter med ersättare i markavvattningsföretag m m ...... 10 
§ 130 Fullmäktigeberedning avseende eftervärldsvården av BT kemi – förlängd 
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§ 131 Nya bestämmelser vid försäljning/överlåtelse av e-cigaretter och e-
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§ 132 Taxa för offentlig kontroll, genom efterdebitering, inom 

livsmedelslagstiftningen, Söderåsens Miljöförbund ................................ 15 
§ 133 Motion, Utredning av fritidsgård i Svalövs tätort ..................................... 18 
§ 134 Motion, Angående sensorstyrd teknik i offentliga och 

verksamhetslokaler, Svalövs kommun .................................................... 20 
§ 135 Motion, Politiska kampanjen och resultatet av Folkomröstningen kräver 
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§ 136 Motion, Batteri som reservkraft – Mer robust och mindre diesel ............ 24 
§ 137 Motion, Förbruka mindre och producera mera – El ................................ 25 
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Dnr 154-2021, 87-2022 

§ 124 Utdelning av utmärkelser för Svalövsambassadörer 
2021 och 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utmärkelserna till Svalövsambassadörerna för 2021 och 2022 utdelades.  

Svalövsambassadör 2021 

LouLou Lamotte utses till Svalövs ambassadör 2021. 

Motivering 
Artisten Loulou LaMotte, som egentligen heter Stephanie Louise Caroline 
Lamotte, bor sedan några år i Röstånga. Loulou är en välkänd sångerska och 
låtskrivare som med sin person och sina framgångar satt sin hemort och 
Svalövs kommun i fokus. Inte minst med hennes senaste framgångar i 
Melodifestivalen. 

Svalövsambassadör 2022 

Bengt-Åke Sjölund utses till Svalövs ambassadör 2022. 

Motivering  
En av Svalövs största eldsjälar är Bengt-Åke Sjölund, en 77-årig Svalövsbo 
som har engagerat sig i Svalövs Bollklubb i över 60 år. Svalövs BK är en av den 
största ungdomsrörelsen i Svalövs kommun. Han har varit eldsjälen bakom alla 
lotterier och insamlingar och han stred för att detta skulle gagna ungdomar i 
första hand. Lyckliga ungdomar har varit hans motto.  

Prisutdelning skedde under ajournering 18.40 – 19.00  
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Dnr - 

§ 125 Information 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Någon information föreligger inte.  
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 126 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Granskning av kommunens ägarstyrning 2022 (KS 284-2022) 

b) Svar på föreläggande i mål om laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet (KS 247-2022) 

c) PM: Beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi (KS 345-2022) 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 127 Avsägelser och val  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Uppdraget som ledamot i valberedningsnämnden efter Yousra Qrayim 
(FI), hålls vakant mandatperioden ut. 

2. Valet av 2:e vice ordförande i Svalövs Energi AB efter Zain Khan (S) 
bordläggs. 

3. Till ledamot i beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi väljs David 
Lenander (V). 

4. Till ersättare i beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi väljs 
Agneta Lenander (V). 

5. Valet av ledamot och ersättare i beredningen för eftervärldsvården av 
BT Kemi för (MP) bordlades. 

6. Valet av ny revisor efter Mats Nilsson (SD) bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nilsson (SD) inkom 2022-06-20 med avsägelse avseende uppdraget som 
revisor. 

Zain Khan (S) inkom 2022-04-11 med avsägelse avseende uppdraget som 
andre vice ordförande i Svalövs Energi AB 

Yousra Qrayim (FI) inkom 2022-02-15 med avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i valberedningsnämnden 

Beslutsunderlag  

Avsägelse från Mats Nilsson (SD), inkom 2022-06-20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 93 
Avsägelse från Zain Khan (S), inkom 2022-04-11 
Avsägelse från Yousra Qrayim (FI), inkom 2022-02-15 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda 
Beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr KS 137-2020 

§ 128 Partistöd 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr.  

2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 

3. Det noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

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

Under året har hittills ansökningar från Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna.  

Nu föreligger också ansökan från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Feministiskt 
Initiativ har lämnat redovisning, men meddelat att man inte söker partistöd för 
2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 40, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd 
med 27 628 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) Det 
noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 40 
Ansökan om partistöd 2022 från Miljöpartiet, inkommen 2022-06-29 
Ansökan om partistöd 2022 från Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-28 
Meddelande från Feministiskt initiativ, inkommet 2022-06-06 
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 
628 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) Det noteras att 
Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 246-2022 

§ 129 Val av representanter med ersättare i 
markavvattningsföretag m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 utse kommunens 
representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m kommunen 
har andelar i.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare 
generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har 
andelar i. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter i de markavvattningsföretag kommunen som fastighetsägare 
har andelar i har traditionellt valts av kommunstyrelsen. Det finns skäl att i 
stället framöver låta den nämnd (samhällsbyggnadsnämnden) som ansvarar för 
kommunens fastighetsinnehav välja dessa. 

Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera 
fastigheter var i behov av ny markavvattning. De kallas även 
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller 
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. Det finns mellan 40 
000 och 50 000 markavvattningsföretag i Sverige och de flesta bildades under 
första halvan av 1900‑talet. 

I samband med att ett markavvattningsföretag tillkom bildades en samfällighet 
för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen och ta 
tillvara samfällighetens intressen. De fastighetsägare som fått nytta av 
markavvattningen utgör delägare i företaget. Namnet på samfälligheten är 
samma som på tillståndet eller vattenanläggningen. 

Kommunen är, enligt uppgift från Sektor samhällsbyggnad, formellt delägare i 
ett fyrtiotal markavvattningsföretag. Dock har representanter bara valts i ett fåtal 
av dessa1. Detta på grund av att många samfälligheter inte varit aktiva på 
många år. I samband med åtgärder, kan dock snabbt en kommunal 
tjänsteperson behöva kunna representera kommunen vid möten och 
förrättningar. Av detta skäl torde det också vara att föredra att en tjänsteperson, 
med ersättare, väljs generellt för de markavvattningsföretag kommunen har 
andelar i. 

Kommunstyrelsen har hittills valt dessa representanter, men då kommunens 
markinnehav förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden, ter det sig mer rimligt att 
samhällsbyggnadsnämnden framöver ansvarar för dessa val. 

                                                   
1 Braåns Vattenavledningsföretag av år 1980, Lilla Bäljaneå och Hästbäckens vattenavledningsföretag, 

Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1916, Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959, 
Svalövsbäckens dikningsföretag och Gissleberga-Teckomatorp dikningsföretag år 2005. 
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Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden skall fr 
o m 2023-01-01 utse kommunens representant och ersättare i de 
markavvattningsföretag m m kommunen har andelar i. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare generellt för 
samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har andelar i. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 44 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 
utse kommunens representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m 
kommunen har andelar i. 2) Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant 
med ersättare generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen 
har andelar i. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringschef 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Kommunförvaltningen (SARA) 
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Dnr 202-2022 

§ 130 Fullmäktigeberedning avseende eftervärldsvården 
av BT kemi – förlängd mandattid  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Beredningens mandatperiod förlängs till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 juli 2022 att häva entreprenadkontraktet 
med Geoserve AB gällande saneringen av det södra BT Kemi-området. 
Beslutet att häva entreprenadkontraktet medför att saneringen av det södra BT 
Kemi-området inte kommer att färdigställas inom utsatt tid. Beredningen av 
efterlevnadsvården av BT Kemi föreslår därför till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige att förlänga beredningens mandatperiod utöver den som 
framgår i uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 2022. Beredningen föreslår att 
mandatperioden förlängs till och med december månads utgång 2022.  

Beredningens uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 2022, redogör beredningens 
sammansättning och framhåller att beredningen ska bestå av ledamöter från 
respektive parti som finns representerat i fullmäktige. Av 
uppdragsbeskrivningen framgår därtill att beredningens ledamöter inte väljs om. 
Mot bakgrund av detta, samt val till kommunfullmäktige i september 2022, 
föreslås mandatperioden förlängas på ett sätt som inte sträcker sig över två 
mandatperioder. Beredningens mandatperiod föreslås därför, som ett första 
steg, förlängas till 31 december 2022. Om beredningen ser ett fortsatt behov av 
dess arbete kan de föreslå till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige att 
tillsätta en ny beredning enligt den nya partirepresentationen i 
kommunfullmäktige och fortsätta den gamla beredningens arbete. 

Beslutsunderlag 

Beredningen för eftervärdsvården av BT Kemis protokoll 2022-08-08, § 2  
Uppdragsbeskrivning: Beredningen för efterlevnadsvården av BT Kemi och 
Teckomatorp, 2022-05-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) 
och Teddy Nilsson (SD): 1) Beredningens mandatperiod förlängs till och med 
31 december 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi 
Kommunförvaltningen (MAN, FPAN, JNON) 
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Dnr KS 279-2022 

§ 131 Nya bestämmelser vid försäljning/överlåtelse av 
e-cigaretter och e-vätskor 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
i Svalövs kommun överlåts till Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-09-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ansvarar för tillsyn av åldersbegränsade varor såsom folköl i 
detaljhandel, receptfria läkemedel, tobak och e-cigaretter. I Bjuvs kommun, 
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga 
kommun är Söderåsens miljöförbund ansvariga för tillsynen. 

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. I lagrådsremissen föreslogs att tobaksfria nikotinprodukter ska 
regleras och få en egen lag. Flertalet av bestämmelserna i lagstiftningen är 
direkt hämtade från lag om tobak och liknande produkter samt den äldre 
tobakslagen. Lagstiftningen syftar till att reglera de tobaksfria produkterna som 
säljs helt fritt idag samt att minska bruket och tillgängligheten för minderåriga. 
Lagstiftningen ska ta ett samlat grepp över samtliga produkter som innehåller 
nikotin. 

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022. 

Det som kommer regleras i lagstiftningen som kommunen ska kontrollera i sin 
tillsyn är bland annat att: 

 Det införs en anmälningsplikt för försäljare av tobaksfria 
nikotinprodukter. Endast de som är anmälda för försäljning hos 
kommunen får sälja produkterna. 

 Det införs en åldersgräns för handeln med tobaksfria produkter. Ingen 
under 18 år får köpa produkterna. Det ska finnas skyltning om 
åldersgränsen och verksamheterna ska kontrollera så att inte lagning 
sker. 

 Det regleras hur en förpackning ska vara utformad med varningstext 
och innehållsdeklaration samt uppgift om nikotinmängd. 

 Egenkontrollprogram ska finnas och vara lämplig för verksamheten.  

 Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande och uppmana 
till bruk. 

Som ett steg i förberedelserna inför lagens ikraftträdande behöver nu 
kommunerna besluta vart tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen ska ligga. 

Söderåsens miljöförbund föreslår att tillsynsansvaret ska ligga på förbundet. 
Direktionen föreslår därför att kommunfullmäktige i medlemskommunerna fattar 
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beslut om att Söderåsens miljöförbund från och med den 1 augusti 2022 får 
tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

Motiveringen är att miljöförbundets handläggare sedan tidigare har kunskap om 
kraven i lagstiftningen gällande både den nya och den gamla tobakslagen samt 
erfarenheter från de tobakshandlare som finns i kommunerna. I egenskap av 
tillsynsmyndighet har Söderåsens miljöförbund redan idag viss förkunskap om 
vilka handlare som säljer nikotinprodukterna. 

Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 33, följande beslut: 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
i medlemskommunerna att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt 
den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Bjuvs kommun, 
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga 
kommun. 

Det noteras att ärendet först kan hanteras av kommunfullmäktige i augusti, 
varför tillsynsansvaret inte kan överföras förrän den 1 september 2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 50, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Tillsynsansvaret enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Svalövs kommun överlåts till 
Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-09-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 50 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 33 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg 
von Linde (M): 1) Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257) i Svalövs kommun överlåts till Söderåsens miljöförbund fr o m 
2022-09-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 300-2022 

§ 132 Taxa för offentlig kontroll, genom 
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, 
Söderåsens Miljöförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll genom 
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar 
gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning (EU) 2017/265 i kraft. 
Miljöförbundets taxa har sedan dess reviderats 2019 och 2022 för att anpassas 
till den nya kontrollförordningen. 

Under 2021 har svensk livsmedelslag och svenska förordningar anpassats efter 
den nya kontrollförordningen. Ändringarna i svensk lag och förordningar innebär 
en ny avgiftsmodell för Sveriges livsmedelskontroll. Bland annat har en ny 
avgiftsförordning (2021:176) trätt i kraft den 1 april 2021 och ersatt den tidigare 
avgiftsförordningen (2006:1166). 

Efterhandsdebitering kommer att ersätta de årliga kontrollavgifterna. Den nya 
avgiftsförordningen innehåller övergångsbestämmelser under 2023. 
Miljöförbundet presenterar nu ett nytt förslag på taxa för livsmedelskontrollen 
där en övergång till efterhandsdebitering införs för samtliga 
livsmedelsverksamheter till 2023. 

Efterhandsdebiteringen innebär i praktiken att livsmedelsföretagen betalar sin 
kontrollavgift efter genomförd kontroll istället för i början av varje kalenderår 
som tidigare. Vid efterhandsdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se 
kopplingen mellan utförd kontroll och betalningen vilket ökar legitimiteten för 
avgiften samt kontrollen upplevs mer likvärdig. 

Den nya taxan med efterhandsdebitering möjliggör för miljöförbundet att endast 
ta ut avgifter för den kontroll som utförs. 

Detta innebär i förlängningen att miljöförbundet inte kommer stå i någon 
ekonomisk skuld till företag där man tagit betalt i förhand och inte hunnit med 
kontrollen. Även om ingen ekonomisk skuld uppstår så ska kontrollintervallen 
följas och verksamheten ska få sina besök. 

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, 
den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. 

Andra förändringar i taxan och kontrollen: 

 Debitering av en grundavgift på en timme per registrerad 
livsmedelsanläggning kommer ske som en fast avgift varje kalenderår. I 
grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med 
registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande 
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information. Arbete utförs oavsett om vi utför tillsyn eller inte. Det som 
ingår i grundavgiften är tillsynsrelaterat arbete. Det är en typ av 
efterhandsdebitering då planering och övergripande arbete av 
handläggarna sker främst på hösten och debiteringen kommer ske på 
nästkommande vår. Om inte livsmedelsverksamheterna betalar för en 
grundavgift kommer den kostnaden ligga på skattebetalarna. 

 Det finns möjlighet för myndigheten att göra inköp under dold identitet. 
Syftet är att kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som 
erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom 
distanskommunikation och e-handel. Kontrollen utförs med öppenhet 
vilket innebär att företagen i efterhand får information om det dolda 
köpet. 

 I mitten av 2021 införde Sverige lagstiftning på nationell nivå som 
möjliggör offentlig kontroll på hela området kontaktmaterial. 
Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att 
komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Den svenska 
kontrollen är nu under uppbyggnad och förväntas komma igång med 
planerad kontroll under 2023. Kontrollen som tidigare utförts av 
kontaktmaterial har endast gjorts hos t.ex. restaurang och andra 
livsmedelsföretag som använder redskap och förpackningsmaterial. Nu 
ska hela kedjan från tillverkare till användare kontrolleras, detta 
inkluderar även grossister, importörer och försäljning. 

Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 34, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till bestämmelser vid efterdebitering av taxa för kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen antas. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för offentlig kontroll genom 
efterdebitering inom livsmedelslagstiftningen. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 51, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag 
på taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 51 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), 
Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Söderåsens miljöförbunds 
förslag på taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 139-2020, BIN 331-2020 

§ 133 Motion, Utredning av fritidsgård i Svalövs tätort 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 10 maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2020-04-14 med motionen 
utredning av fritidsgård i Svalövs tätort.  

I motionen föreslås följande:  

 Att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka intresset bland andra 
föreningar om att driva fritidsgården, dels att utreda förutsättningar för 
att driva den i egen regi, men i början av hösten 2020. 

Motionen har överlämnats till bildningsnämnden för beredning. Motionen 
föreslås i yttrande avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 10 maj 2022. 

Bildningsnämnden fattade 2022-05-12, § 61, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som nämndens eget. 

Bildningsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 10 maj 2022. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07, § 185.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-08-15, § 210, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 10 maj 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 210 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 185 
Bildningsnämndens protokoll 2022-05-12, § 61 
Yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 77 
Motion, daterad 2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 10 maj 2022. 

I ärendet yttrar sig vidare Eva Inhammar (C) och Anneli Persson (S). 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AKSN, JNON) 
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Dnr KS 297-2020, SBN 248-2021, SVABO 24-2022, SSLAB 4-2022 

§ 134 Motion, Angående sensorstyrd teknik i offentliga 
och verksamhetslokaler, Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad.  
 

Reservation 

Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Johan Wigrup (C) och Patrik Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Lennart Petterssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en motion 
rörande sensorstyrning i lokal. I motionen föreslås följande: 

 Att kommunen uppdrar åt ägarna till av kommunen förhyrda lokaler att 
återkomma med uppgift om möjliga åtgärder enligt ovanstående och 
beräknade kostnader för desamma. 

 Att kommunen uppdrar åt AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 
att erbjuda externa hyresgäster en lokalstandard med sensorstyrd 
teknik. 

 Att kommunen vid nyproduktion av förhyrda lokaler ställer krav på 
sensorstyrda lösningar enligt ovan. 

Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, AB 
SvalövsBostäder och Svalövs Samhällslokaler AB.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-08-15, § 211, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 211  
AB SvalövsBostäders protokoll, 2022-05-25, § 61 
Svalövs Samhällslokaler ABs protokoll, 2022-02-10, § 14 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-11-17, § 233 
Yttrande, daterad 2021-11-01 
Remittering av motion, daterad 2020-11-02 
Motion, inkommen 2020-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen anses besvarad. 

Lennart Pettersson (C): 1) Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Lennart 
Petterssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige Stefan Petterssons 
yrkande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs SamhällsLokaler AB 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 494-2021 

§ 135 Motion, Politiska kampanjen och resultatet av 
Folkomröstningen kräver åtgärder 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges 
presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara B Selberg (L) inkom den 15 december 2021 med 
motionen Politiska kampanjen och resultatet av Folkomröstningen kräver 
åtgärder.  

I motionen yrkar motionärerna följande:  

1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att lämna uppdrag till 
förvaltningen att under 2022 planera för och genomföra en bred 
medborgardialog runt frågorna om kommunens bolag. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-01-31, § 10, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade den 17 februari 2022 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium.   

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2022-05-19, § 18, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som presidiets eget. 

Presidiet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07, § 186.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-08-15, § 212, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 212 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 186 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-05-19, § 18 
Förslag till yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2022-02-17 
Kommunfullmäktige protokoll 2022-01-31, § 10 
Motion, inkommen 2021-12-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och David Lenander (V): 1) Motionen anses besvarad med 
hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 
2022. 

Torbjörn Ekelund (L): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 339-2022 

§ 136 Motion, Batteri som reservkraft – Mer robust och 
mindre diesel  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) inkom den 12 augusti 2022 
med motionen Batteri som reservkraft – Mer robust och mindre diesel. 

I motionen yrkar motionärerna följande:  

1. Ge Svalövs Samhällslokaler AB i uppdrag att som test uppföra två 
batterianläggningar i byggnader med solceller för att genom test sedan 
utvärdera hur mycket diesel som kan sparas, och om huvudsäkringen 
kan förändras. Målet för uppdraget bör även inkludera att uppföra en 
anläggning som möjliggör laddning av elbilar även under storstörning. 
Samt föreslå och utvärdera andra fördelar respektive nackdelar med 
systemet. 

Beslutsunderlag  
Motion, inkommen 2022-08-15 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN) 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 
Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 340-2022 

§ 137 Motion, Förbruka mindre och producera mera – El 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) inkom den 12 augusti 2022 
med motionen Förbruka mindre och producera mera. 

I motionen yrkar motionären följande:  

1. Ge förvaltning i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hantering av 
roterande bortkoppling. 

Motionären yrkar att, genom ett extra ägardirektiv: 

2. Ge samtliga kommunala bolag i uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
för hantering av roterande bortkoppling. 

3. Ge Svalövs Samhällslokaler AB i uppdrag att skyndsamt utföra en 
inventering av vilka energibesparande åtgärder de kan genomföra på 
kort sikt, samt genomföra dessa. 

4. Ge Svalövs Samhällslokaler AB i uppdrag att på ett lämpligt sätt mäta 
energi- och vattenanvändning i dess bestånd, för att på så vis hitta 
besparingar och mäta effekter av åtgärder. 

5. Ge Svalövs Samhällslokaler AB, uppdrag att skyndsamt förse alla tak, 
där så är möjligt, med solceller. Solcellsanläggningen skall inte 
överstiga respektive fastighets årsförbrukning av el, men gärna så nära 
årsförbrukningen som möjligt. 

6. Ge Svalövs Energi AB i uppdrag att hantera de tak som inte lämpar sig 
för microproduction, t.ex. stora hallar på våra skolor för att skyndsamt 
uppföra solceller för mer storskalig elproduktion. 

Beslutsunderlag  
Motion, inkommen 2022-08-12 

 

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären Torbjörn Ekelund 
(L). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN) 
 
 


