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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.55 
Mötet ajournerades 19.50 – 20.10 
 

Beslutande Teddy Nilsson (SD), ej § 14 j-l, u-v 
Rickard Krull (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD) § 14 j 
Sebastian Nilsson (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD) § 14 k-l, u-v 
Èmilie Lundgren (S), ej § 14 j, m-p 
Zain Khan (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), § 14 j, o-p 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), § 14 m-n 
Ingrid Ekström (SD), ordförande, ej § 14 j 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Ingrid Ekström (SD) § 14 j 
Lennart Pettersson (C), ej § 14 o-p, tjg ordf. § 14 j,  
Jenny Maltin (C), tjg ers för Lennart Pettersson (C) § 14 o-p 
Anna Berg von Linde (M), ej § 4 j-l, u-v 
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Anna Berg von Linde (M) § 14 k-l, u-v 
Jan Zielinski (S), ej § 14 j, q-r, y 
Zain Khan (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) § 14 q-r 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) § 14 y 
Kim Hellström (SD), ej § 14 j-l 
Martin Cervin (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) § 14 j 
Rickard Krull (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) § 14 k-l 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), ej § 14 j 
Sanna Brobeck (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) § 14 j 
Agneta Lenander (V), ej § 14 j 
Anneli Persson (S), ej § 14 j-l, z-å 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Anneli Persson § 14 k-l, z-å 
Frank Urban Johansson (KD), ej § 14 j-l 
Marie Dahlström (KD), tjg ers för Frank Urban Johansson (KD) § 14 k-l 
Annelie Johnsson (C), ej § 14 j 
Sten Wendel (M), förste vice ordförande, ej § 14 j, m-n, s-t, w-x 
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Sten Wendel (M) § 14 m-n, s-t 
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Sten Wendel (M) § 14 w-x 
Hans Lindström (SD), ej § 14 j 
Laila Söderlind (SD), tjg ers för Hans Lindström (SD), § 14 j 
Torbjörn Ekelund (L), ej § 14 j-l, q-r, y 
Jonas Lindholm (L), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L), § 14 j-l, q-r, y 
Niklas Bohn (S), ej § 14 j, o-t 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Niklas Bohn (S) § 14 s-t 
N E Jörgen Persson (SD), ej § 14 j 
Mats Hannander (SD), ej § 14 j, o-t, w-x 
Sebastian Nilsson (SD), tjg ers för Mats Hannander (SD), § 14 o-t, w-x 
Bedrija Halilovic (S), §§ 11-14, dock ej § 14 j 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S), §§ 15-22 
Johan Wigrup (C), ej § 14 j-n 
Jenny Maltin (C), tjg ers för Johan Wigrup (C) § 14 k-n 
Linda Reidy (M), ej § 14 s-t 
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Linda Reidy § 14 s-t 
Bengt Jönsson (SD), ej § 14 j 
Kent Kronqvist (S), andre vice ordförande, ej § 14 j-p, w-x 
Zain Khan (S), tjg ers för Kent Kronqvist (S) § 14 k-n 
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Kent Kronqvist (S), § 14 w-x 
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Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Ulfvin (SD), ej § 14 j, m-n 
Rickard Krull (SD), tjg ers för Jenny Ulfvin § 14 m-n 
Anders Malmros (V), ej § 14 j 
Sten Schmidt (SD), ej § 14 j, m-n, s-t 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD) § 14 m-n 
Rickard Krull (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD) § 14 s-t 
Sonja Zielinski (S), ej § 14 j, q-r, y 
Zain Khan (S), tjg ers för Sonja Zielinski (S), § 14 y 
Marie Irbladh (C), ej § 14 j-l, q-r 
Patrik Wilhelmsson (C), tjg ers för Marie Irbladh (C) § 14 k-l 
Jenny Maltin (C), tjg ers för Marie Irbladh (C) § 14 q-r 
Betty Rosenqvist (M), ej § 14 j, q-r 
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Betty Rosenqvist (M), § 14 q-r 
Conny Törnkrantz (SD), ej § 14 m-n, y 
Martin Cervin (SD), tjg ers för Conny Törnkrantz (SD) § 14 m-n 
Sebastian Nilsson (SD), tjg ers för Conny Törnkrantz (SD) § 14 y 
Aase Jönsson (KD), ej § 14 j, m-n, s-t, z-å 
Marie Dahlström (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD) § 14 m-n, s-t, z-å 
A Jörgen Persson (SD), tjg ers för Stefan Persson (SD), ej § 14 j, o-r 
Rickard Krull (SD), tjg ers för Stefan Persson (SD), § 14 o-r 
Staffan Löfberg (S), ej § 14 j, q-r 
Håkan Sträng (L), ej § 14 j, s-t 
Pernilla Ekelund (L), tjg ers för Håkan Sträng (L) § 14 s-t 
Bo Persson (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sebastian Nilsson (SD), ej § 14 k-l, o-y 
Rickard Krull (SD), §§ 11-14 z, dock ej § 14 j-t 
Bertil Johansson (SD), ej § 14 j, m-n 
Martin Cervin (SD), ej § 14 j, m-n 
Sanna Brobeck (SD), ej § 14 j 
Laila Söderlind (SD), ej § 14 j 
Gunilla Seijsing (S), §§ 11-14, dock ej § 14 k-n, s-t, w-å 
Zain Khan (S), ej § 14 j-r, y 
Jenny Maltin (C), ej § 14 k-r 
Patrik Wilhelmsson (C), ej § 14 k-l, 
Agneta Sörensson (M), ej § 14 k-n, q-v 
Stefan Pettersson (M), ej § 14 s-t, w-x 
Marie Dahlström (KD), ej § 14 k-n, s-t, z-å 
Åke Jonsson (KD) 
Pernilla Ekelund (L), ej § 14 s-t 
Jonas Lindholm (L), ej § 14 j-l, q-r, y 

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson 
Administrativ chef Michael Andersson 
Enhetschef kansli Fredrik Rosenkvist 
Nämndsekreterare/jurist Sara Rävås 
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Utses att justera Conny Törnkrantz (SD), ej § 14 m-n, y 

 Jan Zielinski (S), ej § 14 j, q-r, y 

 Teddy Nilsson (SD), § 14 m-n, y 

 Zain Khan (S), § 14 j, q-r, y 

Justeringens tid 
och plats 2023-03-02, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 11 - 22 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD), ej § 14 j              Lennart Pettersson (C), § 14 j  

Justerare  
 

 Conny Törnkrantz (SD), ej § 14 m-n, y Jan Zielinski (S), ej § 14 j, q-r, y  

Justerare  

 Teddy Nilsson (SD), § 14 m-n, y Zain Khan (S), § 14 j, q-r, y 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-02-27 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  

 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(20) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Fastställd föredragningslista 

§ 12 Information ................................................................................................. 5 
§ 13 Anmälningsärenden .................................................................................. 6 
§ 14 Avsägelser och val .................................................................................... 7 
§ 15 Fråga, Mötespolicy .................................................................................. 12 
§ 16 Fråga, Hur ser skolpengen ut 2023 med prognos för 2024? .................. 13 
§ 17 Fråga, Hur stor är prisskillnaden för specialkost och normala 

portioner? ................................................................................................ 14 
§ 18 Interpellation, Utredning om placering av kärnkraftverk i Svalövs 

kommun ................................................................................................... 15 
§ 19 Interpellation, Röstångabadet ................................................................. 16 
§ 20 Motion, Uppmuntra till ökat resande med kollektivtrafik – Erbjud 

långtidsparkering ..................................................................................... 17 
§ 21 Motion, Utveckla Ängslyckan som äldreboende ..................................... 18 
§ 22 Motion, Avskaffa karensavdraget ............................................................ 19 
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Dnr - 

§ 12 Information 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Införande av app (Presidium Pro) för närvaro, talarordning, 
omröstningar m m. 

b) Utbildning för samtliga förtroendevalda 2023-04-13 och 2023-05-11 
(heldagar). Särskild inbjudan skickas ut inom kort. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 13 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-10-26, § 81, gällande plan för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare (KS Dnr 506-
2022) 

b) Socialnämndens beslut 2022-10-27, § 142, gällande plan för uppföljning 
av verksamhet som utförs av privata utförare (KS Dnr 506-2022) 

c) Granskning av kvalitet inom hemvården, daterad 2023-01-24 (KS Dnr 
71-2023) 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 14 Avsägelser och val  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

a. Avsägelserna från Gunilla Seijsing (S) och Paulina Sinisalo (S) 
godkänns. 

b. Till ledamot i bildningsnämnden efter Marcus Donnerhag (S) väljs 
Paulina Sinisalo (S). 

c. Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Agneta 
Lenander (V). 

d. Till God man enl Fastighetsbildningslagen (1970:988) 4 kap, 2 § (jord- 
och skogsbruk) väljs Thomas Frej (SD).  

e. Valet av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden fr o m 2023-05-01 efter 
Gunilla Seijsing (S) bordläggs. 

f. Valet av ersättare i myndighetsnämnden fr o m 2023-05-01 efter Gunilla 
Seijsing (S) bordläggs. 

g. Valet av suppleant i Svalövs Samhällslokaler AB efter Gunilla Seijsing 
(S) från ordinarie bolagsstämmas slut 2023 bordläggs. 

h. Valet av suppleant i Svalövs Kommunservice AB efter Gunilla Seijsing 
(S) från ordinarie bolagsstämmas slut 2023 bordläggs. 

i. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Paulina Sinisalo (S) väljs May 
Al Samhouri (S). 

j. Nomineringen till revisor (S) avslås. 

k. Till lekmannarevisor i Svalövs Kommunhus AB, för tiden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs Mikael 
Hellman (SD).  

l. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunhus AB, för tiden 
från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027,  
väljs Angelika Skog Gittner (M). 

m. Till lekmannarevisor i AB Svalövsbostäder, för tiden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs Elisabeth 
Andersson (C).  

n. Till suppleant för lekmannarevisor i AB Svalövsbostäder, för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs 
Jenny Malm Ryd (V). 

o. Till lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB, för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs 
Elisabeth Andersson (C).  
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p. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB, för 
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 
2027, väljs Leni Lövberg (KD). 

q. Till lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB, för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs 
Angelika Skog Gittner (M). 

r. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB, för 
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 
2027, väljs Ragnhild Karlsson (L).  

s. Till lekmannarevisor i Svalövs Energi AB, för tiden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs Mikael 
Hellman (SD).  

t. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Energi AB, för tiden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027, väljs 
Ragnhild Karlsson (L). 

u. Till lekmannarevisor i Svalövs Utveckling AB väljs Jenny Malm Ryd (V).  

v. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Utveckling AB väljs Mikael 
Hellman (SD). 

w. Till lekmannarevisor i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB väljs 
Mikael Hellman (SD), för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
ordinarie bolagsstämma 2027.  

x. Till suppleant för lekmannarevisor i LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB väljs Ragnhild Karlsson (L), för tiden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027.  

y. Till revisor för Söderåsens Miljöförbund väljs Ragnhild Karlsson (L).  

z. Till revisor för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv väljs 
Leni Lövberg (KD). 

å. Till ersättare för revisor för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona 
Svalöv väljs Jenny Malm Ryd (V). 

ä. Till revisor för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser väljs Angelika 
Skog Gittner (M).  

ö. Till ersättare för revisor för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser väljs 
Leni Lövberg (KD). 

aa. Kommunförvaltningen uppdras till hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare efter 
Gunilla Seijsing (S) fr o m 2023-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Seijsing (S) har i skrivelse daterad 2023-02-15 avsagt sig uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt suppleant i Svalövs 
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB per 2023-04-30. Det 
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noteras att Gunilla Seijsing är vald till suppleant i styrelsen för de båda 
sistnämnda organen fr o m slutet av ordinarie bolagsstämma 2023-05-03. 

Marcus Donnerhag (S) har i skrivelse daterad 2022-12-29 avsagt sig 
uppdragen som ledamot i bildningsnämnden. 

De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden eller valnämnden samt 
överförmyndare och ersättare för denne deltar p g a jäv inte i valet av revisorer.  

Av kommunallagen 5 kap. 48 § framgår att dessa är redovisningsskyldiga och 
uppdraget som revisor innebär granskning av verksamhet som omfattas av 
redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, 
syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.  

Fullmäktige får enligt 5 kap. 45 § kommunallagen handlägga ett ärende om mer 
än hälften av ledamöterna är närvarande. Om ledamot är jävig enligt 
jävsreglerna i 5 kap. 47-48 §§ KL får dock fullmäktige i enlighet med 5 kap. 46 § 
KL handlägga ärendet även om antalet på grund av jävet inte uppgår till det 
som föreskrivs i 5 kap. 45 KL. 

Under ärendet, punkt j, tjänstgör Lennart Pettersson (C) som ordförande då 
ordföranden Ingrid Ekström, förste vice ordförande Sten Wendel och andra vice 
ordförande Kent Kronqvist är jäviga vid valet enl ovan. 

Vid val av revisor i hel- och delägda bolag, kommunalförbund och för av 
Svalövs kommun förvaltade stiftelser är ledamöter samt ersättare/suppleanter i 
enlighet med ovanstående jäviga, och i deras ställe tjänstgör ersättare i enlighet 
med närvaroförteckningen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Gunilla Seijsing (S), daterad 2023-02-15 
Avsägelse från Leni Löfberg (KD), daterad 2023-01-12 
Avsägelse från Staffan Löfberg (S), daterad 2023-01-04 
Skrivelse från Skånes Kommuner, daterad 2023-01-03 
Avsägelse från Marcus Donnerhag (S), daterad 2022-12-29 
Avsägelse från Helene Sandberg (KD), daterad 2022-12-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): Punkt j. Till revisor väljs Karl-Erik Kruse (S) 

Conny Törnkrantz (SD): Punkt j. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande avseende punkt j. och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Omröstning begärs 

Omröstning begärs och genomförs genom sluten omröstning. 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(20) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

Med 1 röst för Karl-Erik Kruse och 9 röster för avslag beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Jan Zielinskis yrkande. 1 ledamot avstår från att 
rösta. 

Jäv 

Vid valet av revisor för Svalövs kommun är följande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare jäviga och deltar inte: Teddy Nilsson (SD), Émilie 
Lundgren (S), Ingrid Ekström (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), 
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Agneta Lenander (V), 
Anneli Persson (S), Frank Urban Johansson (KD), Annelie Johnsson (C), Sten 
Wendel (M), Hans Lindström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Niklas Bohn (S), N E 
Jörgen Persson (SD), Mats Hannander (SD), Bedrija Halilovic (S), Johan 
Wigrup (C), Bengt Jönsson (SD), Kent Kronqvist (S), Jenny Ulfvin (SD), Anders 
Malmros (V), Sten Schmidt (SD), Sonja Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Betty 
Rosenqvist (M), Aase Jönsson (KD), Staffan Löfberg (S), Håkan Sträng (L) och 
A Jörgen Persson (SD) 

Vid valet av lekmannarevisorer för Svalövs Kommunhus AB är följande 
ledamöter jäviga och deltar inte: Frank Urban Johansson (KD)1, Johan Wigrup 
(C)1, Torbjörn Ekelund (L)1, Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Anna Berg 
von Linde (M), Marie Irbladh (C), Kim Hellström (SD) och Kent Kronqvist (S). 

Vid valet av lekmannarevisorer för AB Svalövsbostäder är följande ledamöter 
jäviga och deltar inte: Sten Schmidt (SD)1, Jenny Ulfvin (SD)1, Émilie Lundgren 
(S)1,Conny Törnkrantz (SD), Kent Kronqvist (S), Sten Wendel (S), Johan 
Wigrup (C), Aase Jönsson (KD). 

Vid valet av lekmannarevisorer för Svalövs Samhällslokaler AB är följande 
ledamöter och tjänstgörande ersättare jäviga och deltar inte: Kent Kronqvist 
(S)1, Émilie Lundgren (S)1, Mats Hannander (SD), Niklas Bohn (S), Lennart 
Pettersson (C) och A Jörgen Persson (SD). 

Vid valet av lekmannarevisorer för Svalövs Kommunservice AB är följande 
ledamöter och tjänstgörande ersättare jäviga och deltar inte: Staffan Löfberg 
(S)1, Niklas Bohn (S)1, Mats Hannander (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh 
(C), Betty Rosenqvist (M), Sonja Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L)1 2 och A 
Jörgen Persson (SD). 

Vid valet av lekmannarevisorer för Svalövs Energi AB är följande ledamöter 
jäviga och deltar inte: Håkan Sträng (L)1, Aase Jönsson (KD)1, Mats Hannander 
(SD), Niklas Bohn (S), Sten Wendel (M), Sten Schmidt (SD) och Linda Reidy 
(M). 

Vid valet av lekmannarevisorer för Svalövs Utveckling AB är följande ledamöter 
jäviga och deltar inte: Teddy Nilsson (SD) och Anna Berg von Linde (M). 

                                                   
1 Avser avgående styrelse 
2 Närstående 
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Vid valet av lekmannarevisor och ersättare för denne i LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB är följande ledamöter jäviga och deltar inte: Sten Wendel (M)1, 
Mats Hannander (SD) och Kent Kronqvist (S). 

Vid valet av revisor för Söderåsens Miljöförbund är följande ledamöter jäviga 
och deltar inte: Jan Zielinski (S), Conny Törnkrantz (SD), Torbjörn Ekelund (L) 
och Sonja Zielinski (S)2. 

Vid valet av revisor och ersättare för revisor för Samordningsförbundet FINSAM 
Landskrona Svalöv är följande ledamöter jäviga och deltar inte: Aase Jönsson 
(KD) och Anneli Persson (S). 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövsbostäder AB 
Svalövs Kommunservice AB 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Svalövs Energi AB 
Svalövs Utveckling AB 
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB 
Söderåsens miljöförbund 
Samordningsförbundet FINSAM Svalöv Landskrona 
Lantmäteriverket 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunchef 
Samtliga nämndsekreterare 
Kommunförvaltningen (MSDG, MAN, FKRT, SARA, SAMA, FPAN, PKSD, NEGN, LAMN) 
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Dnr 57-2023 

§ 15 Fråga, Mötespolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Annelie Johnsson (C) har 2023-02-13, ställt fråga gällande kommunens 
mötespolicy till kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD). Frågan lyder 
”Har det tidigare beslutet som du Teddy Nilsson hänvisade till upphävts? Eller 
gäller möjligen inte samma regler för alla partier?” 

Av fullmäktiges arbetsordning, § 35, framgår att en fråga bör besvaras under 
det sammanträde vid vilken den ställts. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

Gällande mötespolicy antogs av kommunstyrelsen 2015-03-16, § 48. 

I ärendet yttrade sig kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD) och 
Annelie Johnsson (C). 

Beslutsunderlag 

Fråga från Annelie Johnsson (C), daterad 2023-02-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 48 
Mötespolicy för Svalövs kommun 

 
Protokollet ska skickas till: 
Annelie Johnsson (C) 
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Dnr 61-2023 

§ 16 Fråga, Hur ser skolpengen ut 2023 med prognos 
för 2024? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har 2023-02-14, ställt fråga gällande kommunens 
skolpeng till bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD). Frågan lyder 
”Hur stor är skolpengen 2023 och 2024 jämfört med 2022 och innebär denna att 
Svalöv fortfarande ligger i den skånska toppen när det gäller resurser till 
skolan?” 

Av fullmäktiges arbetsordning, § 35, framgår att en fråga bör besvaras under 
det sammanträde vid vilken den ställts. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

I ärendet yttrade sig vidare bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) 
och Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsunderlag 

Fråga från Torbjörn Ekelund (L), daterad 2023-02-14 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Torbjörn Ekelund (L) 
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Dnr 73-2023 

§ 17 Fråga, Hur stor är prisskillnaden för specialkost 
och normala portioner? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har 2023-02-19, ställt fråga till ordföranden i Svalövs 
Kommunservice AB Stefan Pettersson (M). Frågan lyder ” Vilken är 
prisskillnaden mellan specialportion och normalportion och hur stor är 
skillnaden i kostnader på årsbasis kopplat till förslaget på förändringar i skäl för 
specialkost? 

Av fullmäktiges arbetsordning, § 35, framgår att en fråga bör besvaras under 
det sammanträde vid vilken den ställts. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

I ärendet yttrade sig ordföranden i Svalövs Kommunservice AB Stefan 
Pettersson (M) och Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsunderlag 

Fråga från Torbjörn Ekelund (L), daterad 2023-02-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Torbjörn Ekelund (L) 
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Dnr 56-2023 

§ 18 Interpellation, Utredning om placering av 
kärnkraftverk i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har i interpellation, daterad 2023-02-11, ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD):  

 Av vilken anledning vill ni inte att beslutet om utredning av placering av 
kärnkraftverk i vår kommun ska vara offentligt? 

 På vilka grunder anser ni att beslutsunderlaget inte lyder under 
offentlighetsprincipen? 

 På vilket sätt är Svalövs Kommunhus AB informerade om planerna? 

 Enligt uppgift kommer utredningen att sekretessbeläggas. På vilka 
grunder har detta beslut tagits och av vem?” 

Av fullmäktiges arbetsordning § 34 framgår bl a följande: En interpellation bör 
besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Lennart Pettersson (C), daterad 2023-02-11 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
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Dnr 59-2023 

§ 19 Interpellation, Röstångabadet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) har i interpellation, daterad 2023-02-13, ställt följande frågor 
till kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD):  

 Vilken betydelse har badet för Röstånga som turistort och för den 
välrenommerade campingplatsen där? 

 Varför har inte utredningen om badet initierats tidigare i processen? 

 Vad ligger bakom diskussionerna om att flytta Röstångabadet till 
Svalöv? 

 Vilken är din uppfattning om ett utomhusbad i Svalövs kommun? 

Av fullmäktiges arbetsordning § 34 framgår bl a följande: En interpellation bör 
besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Marie Irbladh (C), daterad 2023-02-13 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Marie Irbladh (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
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Dnr 37-2023 

§ 20 Motion, Uppmuntra till ökat resande med 
kollektivtrafik – Erbjud långtidsparkering 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sträng (L) har lämnat in en motion med förslaget att möjligheterna till 
långtidsparkering på kommunens stationsparkeringar utreds. 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, medges motionären 
presentera motionen vid sammanträdet under längst tre minuter. 

Beslutsunderlag 

Motion från Håkan Sträng (L), daterad 2023-01-23 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Håkan Sträng (L) 
Kommunförvaltningen (MAN, LAMN) 
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Dnr 55-2023 

§ 21 Motion, Utveckla Ängslyckan som äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Annelie Johnsson (C) har lämnat in en motion med 
förslaget att Ängslyckan utvecklas genom ett ökat utnyttjande av byggnaden för 
vårdboende. 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, medges motionärerna 
presentera motionen vid sammanträdet under längst tre minuter, vilket gjordes 
av Annelie Johnsson (C). 

Beslutsunderlag 

Motion från Lennart Pettersson (C) och Annelie Johnsson (C), daterad 2023-02-
11 

 
Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) och Annelie Johnsson (C) 
Kommunförvaltningen (MAN, LAMN) 
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Dnr KS 467-2021 

§ 22 Motion, Avskaffa karensavdraget 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen avslås i sin helhet. 

Reservation 

Agneta Lenander (V) och Anders Malmros (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V) inkom 2021-12-08 med motionen: Avskaffa 
karensavdraget. I motionen yrkas följande:  

 Att Svalövs kommun avskaffar karensavdraget för alla kommunens 
anställda.  

 Att Svalövs kommun i de fall första att-satsen inte vinner bifall avskaffar 
karensavdraget för de kommunanställda som inte kan eller får arbeta 
hemifrån. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31, § 9. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-02-28, § 30, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2022-03-08 motion till 
kommunstyrelsens personalutskott för beredning. 

Av förslag till svar från kommunstyrelsens personalutskotts ordförande framgår 
följande: ”Enligt Sjuklönelagen (SjlL) är utgångspunkten att ett karensavdrag 
ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20 procent av 
medarbetarens genomsnittliga veckolön (6 § 2 stycket SjlL). 

Sjuklönelagen är dispositiv till fördel för den anställde, vilket innebär att en 
arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är 
fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL).  

Att avtala bort karensavdraget på individnivå skulle dock ta stora administrativa 
resurser i anspråk, likväl som att avskaffa karensavdraget skulle medföra 
avseende kostnadsökningar för kommunen. Dessa kostnadsökningar ser jag 
inte som möjliga under rådande ekonomiska påfrestningar.  

Undertecknad förordar istället att kommunen avvaktar den utredning av sjuklön 
och karensavdrag som tillsatts av regeringen (Dir. 2022:23) och väntas 
redovisas senast den 29 september 2023. Även arbetsmarknadens centrala 
parters möjligheter att träffa överenskommelse om karensavdragets hantering i 
kommande avtalsrörelse bör inväntas. Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
jag att motionen avslås i sin helhet.” 

Personalutskottet föreslog 2022-11-29, § 39, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås i sin helhet. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2023-02-13, § 25, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen avslås i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2023-12-13, § 25 
Personalutskottets protokoll 2022-11-29, § 39 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-11-21 
Remittering, daterad 2022-03-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-01-31, § 9 
Motion, inkommen 2021-12-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson SD): 1) 
Motionen avslås i sin helhet. 

Agneta Lenander (V) och Anders Malmros (V): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Agneta Lenanders (V) m fl och Anna Berg 
von Lindes (M) yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Anna Berg 
von Lindes yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, FKRT) 
 
 


