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Justerare

Plats och tid

Linåkerskolan, Svalöv, kl 18.30 – 22.30

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande samt ordförande § 208
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)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers J Håkan Andersson (C)
Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C)
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Jörgen Persson (SD)
Niklas Bohn (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Enhetschef kansli Louise Linde
Ekonomichef Jane Bergman §§ 195 - 199
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S)
2020-10-29, kl 15.00
§§ 195 - 216

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ingrid Ekström (SD), §§ 195 - 207, 209 - 219, Anna Berg von Linde, § 208

Justerare
Aase Jönsson (KD)

Jan Zielinski (S)
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Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv
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Michael Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(40)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 195 Beslutad ärendelista
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219

Justerare

Information....................................................................................................... 4
Anmälningsärenden ........................................................................................ 5
Avsägelser och val .......................................................................................... 6
Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun ....................................... 8
Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken – förändring av
reglementen..................................................................................................... 9
Initiativärende, kommunal folkomröstning..................................................... 12
Återrapportering av fullmäktigebeslut ........................................................... 14
Anmälan av ej besvarade motioner 2020 ..................................................... 16
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021 ....................................................................... 17
Interpellation, Porrprevention i kommunens skolor och barnomsorg ........... 19
Interpellation, Ändrade förutsättningar för inlämning på LSR:s
återvinningscentral i Svalöv .......................................................................... 20
Motion, Modernisering av Svalövs centrum .................................................. 21
Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.... 22
Motion, Ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter ....................... 25
Motion, Gestaltningsprogram ........................................................................ 27
Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun ................................ 29
Ordningsfråga ................................................................................................ 31
Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation ............ 32
Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas 33
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Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans ... 35
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Svalövs kommun ........................................................................................... 37
Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang
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samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta? ......................................... 38
Fråga, ”Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna
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Dnr -

§ 196 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson informerar om Skånes
Kommuner (f d Kommunförbundet Skåne)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 197 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt
LSS (KS 150-2020)
b) Länsstyrelsen har utsett Peter Öberg (MP) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ann-Sofie Albrekt (MP)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 1-2020

§ 198 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny huvudman i Ekeby Sparbank efter Ida Andersson (C) Niklas Bohn
(S).
2. Till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Katarina
Lundgren (S) väljs Jan Zielinski (S).
3. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs kommunhus AB
bordläggs.
4. Valet av ersättare för ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus
AB bordläggs.
5. Till ledamot i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Lennart Pettersson (C).
6. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB bordläggs.
7. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB
bordläggs.
8. Till ledamot i Svalövs Kommunservice AB väljs Marie Irbladh (C).
9. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB bordläggs.
10. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB
bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Ida Andersson (C) har i skrivelse, inkommen 2020-08-01, avsagt sig uppdraget
som huvudman i Ekeby Sparbank. Valet bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-08-31, § 149.
Hans-Inge Svensson (S) har i skrivelse, inkommen 2020-07-21, avsagt sig
uppdraget som ledamot och vice ordförande i Styrelsen för BT Kemi
efterbehandling. Kommunfullmäktige valde 2020-08-31, § 149, Katarina Lundgren
(S) som ny ledamot och vice ordförande efter Hans-Inge Svensson (S). Beslutet
innebär att Katarina Lundgrens ersättningsplats behöver fyllas.
Valen av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs kommunhus AB, ersättare för
ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus AB, representant från
centerpartiet som ledamot i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs
Kommunsservice AB samt lekmannarevisor tillika suppleant för lekmannarevisor i
Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB bordlades vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28, § 186.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 186
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 149

Justerare
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Avsägelse från Ida Andersson (C), inkom 2020-08-01
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Berörda förtroendevalda
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Dnr KS 6-2019

§ 199 Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsbokslutet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 253, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Delårsbokslutet godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Revisionens bedömning av delårsbokslut per 2020-08-31
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 253
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30
Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Delårsbokslutet
godkänns.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C).

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

Justerare
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Dnr KS 228-2019

§ 200 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken –
förändring av reglementen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt:
"kollektivtrafik samt färdtjänst och riksfärdtjänst (särskild kollektivtrafik)".
2. Bildningsnämndens reglemente, § 1, kompletteras med en ytterligare punkt:
"Skolskjutsar".
3. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att
följande text utgår: "och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, färdtjänst och
riksfärdtjänst".

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av fattat beslut om förändring av ansvar för kollektivtrafik och
färdtjänst, får kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens och
bildningsnämndens reglementen revideras.
Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av Kompletteringsbudget I
beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13: Kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd eller styrelse som är
lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras
för kommunfullmäktige senast i december 2019.
Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 233, följande beslut: 1) Med ändring av
kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, uppdrar
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd eller
styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. Utredningen
skall föredras för kommunfullmäktige senast i samband med behandling av
kompletteringsbudget I år 2020.
Under ett antal år har såväl kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar i Svalövs
kommun hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Budget för alla trafikslagen har
också funnits vid denna nämnd.
Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik och
färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av skolskjutsarna i
mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på schemaläggning.
Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn kan då göras av den
nämnd och verksamhet som har ansvar för skolverksamheten.
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 129, följande beslut: 1. Samhällsbyggnadsnämndens, bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens
yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-16, föreslagna lösningen inhämtas,
att vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-07-31.
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31, § 218, följande beslut: 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de budgetmässiga
konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan 2022-2023. Det gäller då
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såväl de direkta kostnaderna för transporterna, som förvaltningens
personalkostnader m.m. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
uppdras kommunförvaltningen att återkomma med förslag till förändrade
reglementen och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund av
förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 163, följande beslut: 1) Inkomna
yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden noteras. 2) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för
allmän och särskild kollektivtrafik (färdtjänst) från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till
bildningsnämnden.
Resp nämnd får efter revidering av reglementet, besluta om erforderliga
förändringar av resp delegationsordning.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 262, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare
punkt: "kollektivtrafik samt färdtjänst och riksfärdtjänst (särskild kollektivtrafik)". 2.
Bildningsnämndens reglemente, § 1, kompletteras med en ytterligare punkt:
"Skolskjutsar". 3. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1, revideras på så
sätt att följande text utgår: "och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, färdtjänst och
riksfärdtjänst".

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 262
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 163
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 218
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 44
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-17, § 94
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-10, § 64
Yttrande från bildningsnämnden, 2020-06-09, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 233
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 238
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Skollagen (2010:800)
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsens reglemente, § 9,
kompletteras med en ytterligare punkt: "kollektivtrafik samt färdtjänst och
riksfärdtjänst (särskild kollektivtrafik)". 2) Bildningsnämndens reglemente, § 1,
kompletteras med en ytterligare punkt: "Skolskjutsar". 3)
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att följande text
utgår: "och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst".
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C) och Annelie Johnsson (C): ”Centerpartiet vidhåller sin
uppfattning att färdtjänsten ska hanteras av vård- och omsorgsnämnden och inte
av kommunstyrelsen.”
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MAN, LELE, SARA, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(40)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Dnr KS 323-2020

§ 201 Initiativärende, kommunal folkomröstning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till beslut i § 201 avslås. Folkomröstningen skall
genomföras enligt plan den 12 december.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har 2020-10-04 inkommit med initiativärende med förslag att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut att genomföra
folkomröstning 2020-12-12 gällande bolagsstyrning.
Det noteras att ett sådant beslut enl Kommunallagen (2017:725) 5 kap 37 § 2 st,
måste fattas med två tredjedelars majoritet.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 274, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut, 2020-08-31, § 152, beslutar
kommunfullmäktige att folkomröstningen med anledning av folkinitiativet ej skall
genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 274
Initiativärende från Torbjörn Ekelund (L), daterat 2020-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C),
David Lenander (V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): Kommunstyrelsens förslag till
beslut i § 201 avslås. Folkomröstningen skall genomföras enligt plan den 12
december.
Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson
(KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande.
Ajournering 19.55 – 20.05

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl och Torbjörn Ekelunds m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkanden.

Justerare
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Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl och 17 nej-röster för bifall till
Jan Zielinskis m fl yrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Jan Zielinskis
m fl yrkanden, då det enl Kommunallagen (2017:725) 5 kap 37 § 2 st, krävs två
tredjedelars majoritet för att folkomröstningen inte ska genomföras. Se
omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Ajournering 20.15 – 20.30
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Dnr KS 233-2020

§ 202 Återrapportering av fullmäktigebeslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Nämnder och styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 68, om rutiner för återrapportering av
fullmäktigebeslut (Dnr 92-2020).
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.
De folkvalda förtroendevalda i fullmäktige utgör det högsta beslutande organet i
kommunen. För att säkerställa verkställighet och följsamhet av de beslut som
fullmäktige fattar är löpande uppföljning och återrapportering centralt.
Kanslienheten ansvarar för att föra en aktuell lista över uppdrag beslutade av
fullmäktige. Denna lista används sedan som underlag för löpande uppföljning av
vilka beslut som verkställts respektive sådana som ska verkställas.
Redovisning av verkställda beslut sker löpande genom att politiska beslut anmäls
till nästkommande fullmäktige.
Verkställda bifallna motioner redovisas särskilt genom anmälningsärende till
fullmäktige.
Återrapportering av ej verkställda beslut sker en gång per halvår, i samband med
att ej besvarade motioner anmäls till kommunfullmäktige.
Redovisningen av ej verkställda 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

Nämnder och styrelser skall dessutom till kommunfullmäktige snarast för anmälan
rapportera beviljade externa bidrag vilka utökar respektive nämnds och styrelses
budget.
Arbetsutskottet föreslog 2020-09-29, § 65, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisningen noteras. 2) Nämnder
och styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m.

Justerare
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 264, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Redovisningen noteras. 2. Nämnder och styrelser påminns om ej
slutförda uppdrag m m.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 264
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 65
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29
Rapport över ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2020-09-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Irbladh (C): 1) Redovisningen noteras. 2) Nämnder och styrelser påminns om
ej slutförda uppdrag m m.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs (C) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, HAHZ, SARA, SAMA, FKRT)

Justerare
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Dnr KS 75-2020

§ 203 Anmälan av ej besvarade motioner 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per den
2020-09-22, godkänns.

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 det
datum förteckningen upprättades.
Arbetsutskottet föreslog 2020-09-29, § 66, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning
avseende ej besvarade motioner, per den 2020-09-22, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 265, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per
den 2020-09-22, godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 265
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 66
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 74
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 99
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 16
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24
Protokollet ska skickas till:
Respektive ordförande och sektorchef
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA, SARA, FKRT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 188-2020

§ 204 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27
september, 25 oktober, 29 november och 20 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena
är offentliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska
fatta beslut om sina sammanträdestider för 2021.
Personalutskottet kommer att fatta beslut om sina sammaträdesdatum inom kort.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att ställa
in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges
arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 67, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 26 januari, 23 februari,
30 mars, 4 maj, 25 maj, 27 juli, 31 augusti, 28 september, 2 november, 23
november och 14 december.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 11 januari, 8
februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 15
november och 6 december.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande
dagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27
september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 2)
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 254, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 266, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25
oktober, 29 november och 20 december. 2. Sammanträden ska kungöras dels
genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse till
ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den
lokaltidning som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3. l
annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är
offentliga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 266
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 294-2020

§ 205 Interpellation, Porrprevention i kommunens skolor
och barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Salonen Ripa (FI) har inkommit med en interpellation ställd till
bildningsnämndens ordförande rörande arbete med porrprevention och frågan om
pornografins inverkan på barn och unga i kommunens skolor och förskolor.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 187, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.
I ärendet yttrade sig Kim Hellström (SD) och Elisabeth Salonen Ripa (FI).

Beslutsunderlag
Svar från bildningsnämndens ordförande Kim Hellström, daterat 2020-10-22
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 187
Interpellation, inkommen 2020-09-02
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 105-2020

§ 206 Interpellation, Ändrade förutsättningar för inlämning
på LSR:s återvinningscentral i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande rörande ändrade förutsättningar för inlämning på LSR:s
återvinningscentral i Svalöv.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 188, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.
I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson
(C).

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson, daterat 2020-10-22
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 188
Interpellation, inkommen 2020-09-14
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 328-2020

§ 207 Motion, Modernisering av Svalövs centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar (C) och Annelie Johnsson (C)
har inkommit med en motion rörande modernisering av Svalövs centrum. I
motionen föreslås följande:


Moderniseringen av torget/centrum i Svalöv sker i en öppen dialog med
både de politiska partierna och med allmänheten.



Moderniseringen beaktar både trafiksäkerheten, tillgängligheten till
vårdcentralen och apoteket samt torget som mötesplats enligt beskrivningar
i motionstexten.

Eva Inhammar (C) presenterade i enlighet med arbetsordningens 32 § 3 st
motionen.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-10-12
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 290-2018

§ 208 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.
2. Motionen ska anses besvarad.
3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av
motionens intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även omfatta
en översyn av berörda styrdokument och policys.
4. Uppdraget ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i
januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. I motionen föreslås
följande:


”Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv, anpassad
lösning för Svalövs kommun som underlag för beslut för att senast
december 2019 införa webbsända kommunfullmäktige sammanträden.



Att förvaltningen skapar ett digitalt biliotek där både politiker och
allmänheten kan titta på webbsändningar i efterhand.



Att i kostnadsförfrågan även ha med att det skall finnas möjlighet att ställa
fråga hemifrån, samt att i förväg visa på vilka möten som detta ska tillåtas
på.



Att i media, på hemsidan och på Svalövs Facebook sida informera om
arbetet långt i förväg för att ska en förväntning.”

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 202, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsens för beredning.
Motionen har därefter remitterats till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.
Ämnet har varit föremål för motioner vid flera tidigare tillfällen, 2004 (Dnr 505-2004)
från Harry Franzén (Centrumdemokraterna) och 2015 (Dnr 614-2015) från Fredrik
Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C). Den senare bifölls, och en utredning
genomfördes. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 2016-03-21, § 37
(Dnr 1208-2015).
Fullmäktige fattade då följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för
webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Den då genomförda utredningen torde fortfarande kunna utgöra ett underlag för
beslut om tillförande av medel.
Något beslut om att tillföra budgeten anslag för ändamålet har dock inte fattats,
varken för budgetåret 2017, 2018, 2019 eller 2020. Frågan har inte prioriterats.
Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett anslag
för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en prioriterad fråga.
Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja webbsända fullmäktiges sammanträden, produktionen måste ge ett professionellt och
seriöst intryck. För att vara informativ, bör fler än en kamera användas, och t ex
aktuellt ärende och talare framgå.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 7, följande: Föreliggande
förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 7, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges presidium.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 85, följande: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 117, följande: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15, § 132, följande beslut: 1) Motionen
återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den senaste vägledningen
runt webbsända fullmäktige samt textning.
Nu föreligger utredning, daterad 2020-08-03, gällande konsekvenser av EU-direktiv
(2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och
mobila applikationer (webbdirektivet) samt lag (2018:1937) om tillgänglighet till
digital offentlig service.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 221, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses besvarad. 3)
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av motionens
intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även omfatta en översyn av
berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget ska redovisas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 167, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 191, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 191
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 167

Justerare
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Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 221
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15, § 132
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 117
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 7
Yttrande, daterat 2020-03-19
Remittering från kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202
Motion, inkommen 2018-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L)
och Marie Irbladh (C): 1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses besvarad.
3) Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av motionens
intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även omfatta en översyn av
berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget ska redovisas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Under behandlingen av ärendet tjänstgjorde Anna Berg von Linde (M) som
ordförande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 291-2018, MN 41-2019

§ 209 Motion, Ovårdade tomter och ovårdade/förfallna
fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås, med hänvisning till myndighetsnämndens yttrande,
daterat 2020-08-10.

Sammanfattning av ärendet
Annie Carlsson (S) och Kent Kronqvist (S) inkom 2018-11-15 med motionen
ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter.
I motionen föreslås följande:


Att Svalövs kommun snarast inleder och genomför en
kommunövergripande inventering av hur det ser ut med ovårdade tomter
och ovårdade/förfallna fastigheter i hela kommunen.



Att skapa ett tydligt strukturerat regelverk för hur Svalövs kommun skall
arbeta för att hantera och på sikt bli av med ovårdade tomter och
ovårdade/förfallna fastigheter.



Att genom media, hemsida och via sociala medier informera om hur och
när arbetet sätter igång till våra kommuninvånare.

Myndighetsnämnden beslutade 2020-07-20, § 81, att ta upp ärendet vid kommande
sammanträde.
Ordföranden har skrivit ett förslag till yttrande där han anger att motionen bör
avslås.
Myndighetsnämnden beslutade 2020-08-24, § 85, följande: Ordförandens yttrande,
daterat 2020-08-10, antas som nämndens eget.
Därefter föreslog myndighetsnämnden 2020-08-24, § 85, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till
myndighetsnämndens yttrande, daterat 2020-08-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 242, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen avslås, med hänvisning till myndighetsnämndens yttrande,
daterat 2020-08-10.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 192, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 192
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 242
Myndighetsnämnden protokoll 2020-08-24, § 85,
Yttrande från ordförande, daterat 2020-08-10

Justerare
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Myndighetsnämndens protokoll 2020-07-20, § 81
Motion, inkommen 2018-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Kent Kronqvist (S), Lennart Pettersson (C), Torbjörn Ekelund
(L), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Motionen anses besvarad, med
hänvisning till myndighetsnämndens yttrande, daterat 2020-08-10.
Charlotta Eldh (MP), David Lenander (V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl och Charlotta Eldhs m fl
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LIBL, FKRT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 155-2019, SBN 269-2019

§ 210 Motion, Gestaltningsprogram
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion rörande gestaltningsprogram.
I motionen föreslås följande:
-

Svalövs kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 108, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 222, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 168, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 193, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 193
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 168
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 222
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 108
Yttrande, daterat 2020-06-07
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 105
Motion, daterad 2019-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Charlotta Eldh (MP): 1) Motionen anses besvarad, med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 57-2020, VON 51-2020

§ 211 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2020-06-05.
a)

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

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom 2020-02-10 med motionen
”Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun”. I motionen yrkar Centerpartiet att
Sektor vård och omsorg får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett systematiskt
äldrehälsovårdsprogram.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har lagt fram ett yttrande där det föreslås
att motionen avslås.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-06-10, § 65, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 223, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2020-06-05.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 169, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 194, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 193
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 169
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 223
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 65
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-08
Remittering av motion, daterad 2020-04-06
Motion, inkommen 2020-02-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05.
Marie Irbladh (C), Annelie Persson (S) och Annelie Johnsson (C): Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds och Marie Irbladhs m fl yrkanden,
och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 212 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avslutas och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom klockan nu är 22.30, och det i enlighet med fullmäktiges arbetsordning
ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska fortsätta eller
avbrytas, ställer ordförande denna fråga och finner att sammanträdet ska avslutas.
Resterande ärenden på dagordningen bordläggs därmed.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 224-2019

§ 213 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande
kommunikation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs..
b)

Sammanfattning av ärendet
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen:
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.
I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:


Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur vi
kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.



Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.



Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår.

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande förslag till
yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås..
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 268, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 268
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17
Remitteringsbeslut 2019-09-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132
Motion, inkommen 2018-12-06
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 305-2019

§ 214 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när
Leader-projektet avslutas
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen:
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen yrkas
följande:


Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när
Leaderprojektet avslutas.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet bordlägges.
Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande förslag till
yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 269, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 269
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02
Remitteringsbeslut 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150
Motion, inkommen 2019-09-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 373-2019

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

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.
Nu föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 379-2019

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

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 202009-21, 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 130-2020

§ 217 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och
vitalisera politiken i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
e)

Sammanfattning av ärendet
David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera
politiken i Svalövs kommun.
I motionen föreslås följande:


Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som beslutar
vem som kan beredas insyn i nämnder.



Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med insynsplats
själv utser vem man vill ska representera partiet i nämnden.



Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i
överläggningar och föra sin åsikt till protokollet.



Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas inför
beslut.

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till
kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 272, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, daterat 2020-0917.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 272
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14
Yttrande, daterad 2020-09-16
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76
Motion, inkommen 2020-03-30
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 344-2020

§ 218 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i
bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut- eller
nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till bildningsnämndens
ordförande Kim Hellström (SD) gällande ut- eller nybyggnation av Parkskolan i
Teckomatorp.

Beslutsunderlag
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 344-2020

§ 219 Fråga, ”Hur ska du som ordförande arbeta i
kommande budget för att kunna uppnå kommunens
målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska
gå ut med gymnasiebehörighet”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till bildningsnämndens
ordförande Kim Hellström (SD) gällande budgetarbete med avseende på målet att
100 %av högstadieeleverna ska gå ut med gymnasiebehörighet.

Beslutsunderlag
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1) - § 201 Initiativärende, Kommunal folkomröstning
Ledamöter

Ja

Nej

1 Teddy Nilsson

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

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

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1
1

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

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Bertil Johansson, tjg ers för J N E Persson

SD

1

35 Niklas Bohn, tjg ers för B Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1
1
1
1

1
1
1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

17

0

0

