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Utses att justera Sten Wendel (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret 2023-03-20, kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 5 - 7 

Sekreterare   

 Fredrik Rosenkvist  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Sten Wendel (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Fredrik Rosenkvist  
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 Dnr 441-2022 

§ 6 Motion, Politisk organisation i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till kommunfullmäktiges ordförandes 
yttrande, daterat 2023-03-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Annelie Johnsson (C) och Johan 
Wigrup (C) har 2022-11-11 inkommit med en motion med förslag att: 

 det snarast tillsätts en parlamentarisk grupp med uppdraget att utreda 
och komma med förslag till politisk organisation i Svalövs kommun, och  

 avvakta med ändringar av den politiska organisationen och 
representationen i nämnder och styrelser tills utredningen är klar. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28, § 183, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2022-12-12 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse från kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2023-03-16 
Kommunstyrelsens ordförandes remitteringsbeslut 2022-12-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 – 29, § 183 
Motion från Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Annelie Johnsson (C) 
och Johan Wigrup (C), daterad 2022-11-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Motionen avslås, med hänvisning till 
kommunfullmäktiges ordförandes yttrande, daterat 2023-03-16.  

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Kent Kronqvist (S) deltar ej i beslutet.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (5) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 117-2023 

§ 7 Tolkning av ersättningsbestämmelser - ersättning 
för förlorad arbetsinkomst för tjänstgöring nätterna före 
och efter ett sammanträde 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Ersättning för förlorad arbetsinkomst beviljas för det ena arbetspasset.  

Sammanfattning av ärendet 

Fråga har inkommit till kommunen gällande förtroendevalds rätt till förlorad 
arbetsinkomst för totalt 23 timmar och 36 minuter, då den förtroendevalde i 
samband med ett förmidagssammanträde har nattpass såväl natten före som 
efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2023-03-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för det ena 
arbetspasset.    

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Den förtroendevalde 


