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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.35 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), förste vice ordförande 
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Olof Röstin (M) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Johan Wigrup (C), tjg ers för 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) 
Marika Jardert (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) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP) 
Anette Hallberg (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Linn Alenius Wallin (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), ordförande 
Jenny Uflvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bertil Johansson (SD) 
Conny Törnkrantz (SD) 
Anna Hed Roslund (S)  
Pernilla Ekelund (L) 
Ann-Sofie Albrekt (MP) 
Åke Johnsson (KD) 
 

Övriga deltagare Kommunchef, Stefan Larsson 
Administrativ chef, Michael Andersson 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) och Annie Karlsson (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-08-29, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 120 - 135 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ann Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) Annie Karlsson (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-08-26 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 127 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen (1993:387) om stöd 
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Dnr - 

§ 121 Information 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Överklagat beslut om förvärvstillstånd för fastigheten Billeberga 31:1, 
Jordbruksverket (Dnr 21-2019). 

b) Valnämndens f d ordförande Pernilla Ekelund informerar om 
genomförandet av EU-valet. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 122 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Förordnande av begravningsombud för kommunerna i Blekinge, 
Kronoborgs och Skåne län (Dnr 2-2019). 

b) Länsstyrelsens beslut 2019-06-13 gällande ny ersättare – Anna Hed 
Roslund (S) – efter Julius Hansson (S). 

c) Länsstyrelsens beslut 2019-06-13 gällande ny ledamot – Sten Schmidt 
(SD) – efter René Olsson (SD). Ny ersättare efter Sten Schmidt är 
Sanna Brobeck (SD). 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 250-2019 

§ 123 Återkallelse av uppdrag i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -suppleanter i AB 
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 

2. Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i 
enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till 
extra bolagsstämmor under september månad 2019.  

3. Ombudet för Svalövs kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de 
extra bolagsstämmorna framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i 
Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av ny politisk majoritet finns det anledning att återkalla 
uppdragen för styrelseledamöter och – suppleanter i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler. 

Nya val får förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 
2019. Det skall därefter omedelbart kallas till extra bolagsstämmor. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 61, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samtliga uppdrag för 
styrelseledamöter och -suppleanter i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler återkallas. 2) Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler skall i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 
§, kalla till extra bolagsstämmor under september månad 2019. 3) Ombudet för 
Svalövs kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de extra 
bolagsstämmorna framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i Svalövs 
kommun. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 154, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -suppleanter i 
AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 2) Avgående styrelser i 
AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i enlighet med 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till extra bolagsstämmor 
under september månad 2019. 3) Ombudet för Svalövs kommun (eller 
ersättaren för denne) skall vid de extra bolagsstämmorna framlägga valen 
gjorda av kommunfullmäktige i Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 154 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 61 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bolagsordningar för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -
suppleanter i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 2) 
Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i 
enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till extra 
bolagsstämmor under september månad 2019. 3) Ombudet för Svalövs 
kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de extra bolagsstämmorna 
framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 187-2019 

§ 124 Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt 
utseende av kommunalråd m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar 
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsen, antas att 
gälla fr o m 2019-09-01. 

3. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 
kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-08-31. 

4. Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska därefter i 
enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 1), vara 
kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 

5. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o 
m 2019-09-01. 

6. Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase Jönsson (KD), 
med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, fr o m 
2019-09-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av nya majoritetsförhållanden, föreslås vissa revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente m m. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 59, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2019-09-01. 2) 
Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för 
förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 
2019-09-01. 3) Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-08-30. 4) 
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska därefter i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 1), vara kommunalråd, fr o m 
2019-09-01. 5) Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o m 
2019-09-01. 6) Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase 
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, 
fr o m 2019-09-01. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 152, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2019-09-01. 2) Föreliggande reviderade 
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs 
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kommun, avs kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2019-09-01. 3) Samtliga 
uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 kap 2 § första 
stycket, återkallas per den 2019-08-30. 4) Kommunstyrelsens ordförande och 
förste vice ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente, § 31, punkt 1), vara kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 5) 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o m 
2019-09-01. 6) Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase 
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, 
fr o m 2019-09-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 152 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 59 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 38 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-20, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2019-09-01. 2) Föreliggande reviderade 
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs 
kommun, avs kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2019-09-01. 3) Samtliga 
uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 kap 2 § första 
stycket, återkallas per den 2019-08-31. 4) Kommunstyrelsens ordförande och 
förste vice ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente, § 31, punkt 1), vara kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 5) 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o m 
2019-09-01. 6) Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase 
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, 
fr o m 2019-09-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons (SD) yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 2-2019 

§ 125 Avsägelser och val  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelser från Ingrid Ekström (SD), Maria Svensson (C), Hans 
Lindström (SD), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Sven-Åke 
Nilsson (C), Christer Laurell (C), Håkan Andersson (C), Linn Alenius 
Wallin (FI), Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C) godkänns.  

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 91, punkt 23), upphävs.  

3. Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen väljs Angelie Fröjd (M) fr o 
m 2019-09-01.  

4. Till andre vice ordförande i kommunstyrelsen väljs Jan Zielinski (S) fr o 
m 2019-09-01.  

5. Till ledamöter i styrelsen för AB SvalövsBostäder väljs Angelie Fröjd 
(M), Conny Törncrantz (SD), Jan Zielinski (S), Sten Schmidt (SD) och 
Johan Wigrup (C).  

6. Till suppleanter i styrelsen för AB SvalövsBostäder väljs Sten Wendel 
(M), Jenny Ulfvin (SD), Annie Karlsson (S), Tom Jensen (L) och Ida 
Andersson (C). 

7. Till ordförande styrelsen AB SvalövsBostäder väljs Angelie Fröjd (M).  

8. Till vice ordförande för styrelsen AB SvalövsBostäder väljs Jan Zielinski 
(S).  

9. Till ledamöter i styrelsen för AB SvalövsLokaler väljs Angelie Fröjd (M), 
Conny Törncrantz (SD), Jan Zielinski (S), Sten Schmidt (SD) och Johan 
Wigrup (C).  

10. Till suppleanter i styrelsen för AB SvalövsLokaler väljs Sten Wendel 
(M), Jenny Ulfvin (SD), Annie Karlsson (S), Tom Jensen (L) och Ida 
Andersson (C). 

11. Till ordförande för styrelsen AB SvalövsLokaler väljs Angelie Fröjd (M).  

12. Till vice ordförande för styrelsen AB SvalövsLokaler Jan Zielinski (S).  

13. Till ny ledamot i valnämnden efter Ingrid Ekström (SD), väljs Hans 
Lindström (SD).  

14. Till ordförande i valnämnden väljs Hans Lindström (SD).  

15. Valet av ersättare i valnämnden efter Knud Nörrelökke (S) bordläggs. 

16. Till ny ersättare i krisledningsnämnden efter Torbjörn Ekelund (L), väljs 
Johan Wigrup (C).  

17. Till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Sten 
Schmidt (SD), väljs Mats Lovén (C).  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(29) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

18. Till ny ersättare i socialnämnden efter Anna Berg von Linde (M), väljs 
Jennie Hantoft (C).  

19. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Maria Svensson (C), väljs 
Fredrik Jönsson (C).  

 

 
 

 

20. Till ny ersättare i Finsam Landskrona-Svalöv efter Hans Lindström (SD), 
väljs Krister Olsson (S).  

21. Till ny huvudman för Ekeby Sparbank efter Lars-Göran Svensson (C), 
väljs Ida Andersson (C).  

22. Valet av ny ledamot i valberedningen för AB Sydvatten efter Lennart 
Pettersson (C) bordläggs. 

23. Till ny ledamot i styrelsen för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
efter Marie Irbladh (C), väljs Mats Hannander (SD). 

24. Till ny vice ordförande i styrelsen för LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB efter Marie Irbladh (C), väljs Mats Hannander (SD). 

25. Valet av ny ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer efter 
Marie Irbladh (C) bordläggs. 

26. Till ny ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer efter 
Marie Irbladh (C), väljs Ingrid Ekström (SD).  

27. Till ny vice ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
efter Ingrid Ekström (SD), som nu valts som ordförande, väljs Anneli 
Persson (S). 

28. Till nytt ombud vid bolagsstämmor med Kommunassurans Syd AB efter 
Sven-Åke Nilsson (C), väljs Kim Hellström (SD). 

29. Valet av ny ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
efter Sven-Åke Nilsson (C) bordläggs. 

30. Till ny ledamot i AB Sydvatten efter Christer Laurell (C), väljs Angelie 
Fröjd (M). 

31. Till ny ledamot i direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten efter 
Håkan Andersson (C), väljs Angelie Fröjd (M). 

32. Valet av ny insynsplats i kommunstyrelsen efter Linn Alenius Wallin (FI) 
bordläggs. 

33. Valet av ny ersättare för insynsplats i bildningsnämnden efter Linn 
Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

34. Valet av ny ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter 
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

35. Valet av ny ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

36. Till ny ledamot i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps 
AB efter Angelie Fröjd (M), väljs Teddy Nilsson (SD). 
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37. Till ny suppleant i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps 
AB efter Teddy Nilsson (SD), som nu valts som ledamot, väljs Jan 
Zielinski (S). 

38. Valet av ombud vid Kommunförbundet Skånes förbundsmöte efter 
Fredrik Jönsson (C) bordläggs. 

39. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Linn Alenius Wallin (FI). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Svensson (C) inte längre är valbar som huvudman för Ekeby 
Sparbank, då han passerat åldersstrecket. Bankens reglemente anger att max-
åldern för huvudmän och styrelserepresentanter är 70 år. Lars-Göran Svensson 
(C) har dessutom inkommit med en avsägelse, daterad 2019-08-20, gällande 
samma uppdrag. 

Knud Nörrelökke (S) har i skrivelse, inkommen 2019-05-08 avsagt sig 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och valnämnden. Val av ersättare 
i valnämnden efter Knud Nörrelökke (S) bordlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-05-27, § 89 och 2019-06-17, § 91.  

Kommunfullmäktiges fattade 2019-06-17, § 91, punkt 23, följande beslut: ”Till 
ordförande i valnämnden väljs Hans Lindström (SD), fr o m 2019-07-01”. Då 
Hans Lindström vid tidpunkten för beslutet inte var ledamot i valnämnden och 
såldes inte valbar till uppdraget som ordförande för valnämnden, föreslås att 
beslutet upphävs.  

Ingrid Ekström (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-06-19, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i valnämnden.  

Maria Svensson (C) har i skrivelse, inkommen 2019-06-28, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.  

Hans Lindström (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-08-07, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i Finsam Landskrona-Svalöv.  

Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse 2019-08-17 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige, insynsplats i kommunstyrelsen, ersättare för 
insynsplats i bildningsnämnden, ersättare för insynsplats i vård och 
omsorgsnämnden och ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden. 

Lennart Pettersson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i valberedningen för AB Sydvatten och som ombud vid 
bolagsstämmor med Kommuninvest i Sverige ekonomiska förening. 

Marie Irbladh (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig uppdragen som 
ledamot i styrelsen och vice ordförande för Landskrona-Svalövs Renhållnings 
AB. 

Marie Irbladh (C) har vidare i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig 
uppdragen som ledamot och ordförande i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer. 
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Sven-Åke Nilsson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig uppdragen 
som ledamot i valberedningen för AB Sydvatten och som ombud vid 
bolagsstämmor med Kommunassurans Syd AB. Det noteras att Sven-Åke 
Nilsson inte är ledamot i valberedningen för AB Sydvatten, varför avsägelsen 
endast gäller uppdraget som ombud vid bolagsstämmor med Kommunassurans 
Syd. 

Sven Åke Nilsson (C) har vidare i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer. 

Christer Laurell (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i styrelsen för AB Sydvatten. 

Håkan Andersson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20 avsagt sig uppdraget 
som ledamot av direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Angelie Fröjd (M) har i skrivelse daterad 2019-08-26 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. 

Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-26 avsagt sig uppdraget 
som ombud vid Kommunförbundet Skånes förbundsmöte. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), daterad 2019-08-26 
Avsägelse från Angelie Fröjd (M), daterad 2019-08-26 
Avsägelse från Håkan Andersson (C), daterad 2019-08-20 
Avsägelse från Christer Laurell (C), daterad 2019-08-20 
Avsägelser från Sven-Åke Nilsson (C), daterade 2019-08-20 
Avsägelser från Marie Irbladh (C), daterade 2019-08-20 
Avsägelse från Lennart Pettersson (C), daterad 2019-08-20 
Avsägelse från Linn Alenius Wallin (FI) datera 2019-08-17 
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD), inkommen 2019-06-19 
Avsägelse från Maria Svensson (C), inkommen 2019-06-28, 
Avsägelse från Hans Lindström (SD), inkommen 2019-08-07 
Skrivelse från Ekeby Sparbank, inkommen 2019-07-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 91 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 89 
Avsägelse från Knud Nörrelökke, inkommen 2019-05-08 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C): ”§ 125 punkt 6 ordf i Svabo/Svalo - Vi finner det olämpligt 
utifrån den uppenbara risken för jäv att vice ordf i Kommunstyrelsen samtidigt 
är ordförande i de båda helägda aktiebolagen Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Ekeby Sparbank 
Sydvatten AB 
Kommunalförbundet Medelpunkten. 
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KommunInvest i Sverige ek för 
KommunAssurans Syd AB 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Kommunförbundet Skåne 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA) 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Berörda förtroendevalda  
 
Ajournering 19.40 – 20.00 
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Dnr 273-2018 

§ 126 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr.  

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".  

Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 54, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd 
med 26 598 kr.   

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 146, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 146 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 54 
Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons (SD) yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr KS 254-2018, VON 33-2019 

§ 127 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika 
mellan samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet 
enligt LSS, under perioderna januari – maj samt juni- december månad.  

2. 52 personer hade daglig verksamhet under perioden januari-maj 
månad. Ersättningen för deltagande under perioden betalas ut som ett 
engångsbelopp efter sommaren, med 4 700 kr vid utbetalningstillfället.  

3. 55 personer beräknas delta i daglig verksamhet under perioden maj-
december. Ersättningen för deltagande under perioden kommer att 
betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, med 4 700 kr.  

4. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
när utbetalning av tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, enligt vilken särskilt stöd och service ska 
tillhandahållas genom "daglig verksamhet" för personer med funktionshinder i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL. 

2019-04-10 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Rekvisition av medel för 2019 ska ha kommit in till Socialstyrelsen 
senast 2019-06-01. För Svalövs kommun innebär det stimulansmedel om 
maximalt 532 284 kr, och de kan användas till och med 2019-12-31. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-05-22, § 58, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Det tillfälliga 
stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika mellan samtliga 
brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet enligt LSS, under 
perioderna januari – maj samt juni- december månad. 2) 52 personer hade 
daglig verksamhet under perioden januari-maj månad. Ersättningen för 
deltagande under perioden betalas ut som ett engångsbelopp efter sommaren, 
med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3) 55 personer beräknas delta i daglig 
verksamhet under perioden maj-december. Ersättningen för deltagande under 
perioden kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, 
med 4 700 kr. 4) Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om när utbetalning av habiliteringsersättning ska ske. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 157, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning 
fördelas lika mellan samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig 
verksamhet enligt LSS, under perioderna januari – maj samt juni- december 
månad. 2) 52 personer hade daglig verksamhet under perioden januari-maj 
månad. Ersättningen för deltagande under perioden betalas ut som ett 
engångsbelopp efter sommaren, med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3) 55 
personer beräknas delta i daglig verksamhet under perioden maj-december. 
Ersättningen för deltagande under perioden kommer att betalas ut som ett 
engångsbelopp i december månad, med 4 700 kr. 4) Vård- och 
omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om när utbetalning av 
tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning ska ske. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 157 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-05-22, § 58 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-05-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, §§ 173 - 174 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson 
(C), Claes Hallberg (S) och Kjell Stjernholm (MP): 1) Det tillfälliga 
stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika mellan samtliga 
brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet enligt LSS, under 
perioderna januari – maj samt juni- december månad. 2) 52 personer hade 
daglig verksamhet under perioden januari-maj månad. Ersättningen för 
deltagande under perioden betalas ut som ett engångsbelopp efter sommaren, 
med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3) 55 personer beräknas delta i daglig 
verksamhet under perioden maj-december. Ersättningen för deltagande under 
perioden kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, 
med 4 700 kr. 4) Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om när utbetalning av tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
ska ske. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds (M) m fl yrkanden, och finner 
att kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, SAMA) 
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Dnr KS 213-2019, SBN 217-2019 

§ 128 Införande av parkeringsövervakning 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning införs 
kommunal parkeringsövervakning i Svalövs kommun.  

2. Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs av Svalövs 
kommun. 

3. Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med Gata & Park-
kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer 
av kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och 
teckna avtal med entreprenör om parkeringsövervakning samt att 
förordna den personal som ska utföra parkeringsövervakningen. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal 
parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt gällande lag. 

6. Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 2019-09-01. 

7. Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 2019-
09-01.  

8. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen. 

9. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras göra en utvärdering efter 12 
månader, det vill säga 1 september 2020 som presenteras för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund att felparkerade fordon återigen har ökat i omfattning och att 
polisen har ytterst begränsade resurser för att utöva parkeringsövervakning så 
har frågan väckts om att återinföra parkeringsövervakning inom Svalövs 
kommun. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (1987:24) får 
kommunen besluta att den själv ska svara för parkeringsövervakning (polisens 
befogenhet kvarstår ändå). I ett sådant beslut ska området som 
parkeringsövervakningen föreslås omfatta anges, likaså ska minsta antalet 
parkeringsvakter/tid som behövs för övervakningen anges. Till parkeringsvakter 
kan förordnas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner eller kommunala 
parkeringsaktiebolag. Även personal hos bevakningsföretag kan förordnas. 
Parkeringsvakter ska ha genomgått lämplig utbildning för uppgiften. Vid 
upprättande av förslag om kommunal parkeringsövervakning ska samråd ske 
med polismyndigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-06-19, § 100, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med stöd av 2 § Lagen om 
kommunal parkeringsövervakning införs kommunal parkeringsövervakning i 
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Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs 
av Svalövs kommun. 3) Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med 
Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 4) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
2019-09-01. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 159, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning 
införs kommunal parkeringsövervakning i Svalövs kommun. 2) Övervakningen 
ska omfatta hela det område som utgörs av Svalövs kommun. 3) 
Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med Gata & Park-kontoret, 
snittvis 20 timmar per månad. 4) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att 
fullgöra de uppgifter som följer av kommunal parkeringsövervakning, inbegripet 
att upphandla och teckna avtal med entreprenör om parkeringsövervakning 
samt att förordna den personal som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och 
flyttning av fordon enligt gällande lag. 6) Beslutet om kommunal 
parkeringsövervakning träder i kraft 2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för 
överträdelser antas att gälla från och med 2019-09-01. 8) 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen. 9) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras göra en utvärdering efter 12 månader, det 
vill säga 1 september 2020 som presenteras för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 159 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-19, § 100 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05, inkl bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Annie 
Karlsson (S): 1) Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning 
införs kommunal parkeringsövervakning i Svalövs kommun. 2) Övervakningen 
ska omfatta hela det område som utgörs av Svalövs kommun. 3) 
Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med Gata & Park-kontoret, 
snittvis 20 timmar per månad. 4) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att 
fullgöra de uppgifter som följer av kommunal parkeringsövervakning, inbegripet 
att upphandla och teckna avtal med entreprenör om parkeringsövervakning 
samt att förordna den personal som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och 
flyttning av fordon enligt gällande lag. 6) Beslutet om kommunal 
parkeringsövervakning träder i kraft 2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för 
överträdelser antas att gälla från och med 2019-09-01. 8) 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
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förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen. 9) En utvärdering 
görs efter 12 månader, det vill säga 1 september 2020 som presenteras för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons (M) m fl yrkanden, och 
finner att kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr KS 1338-2014, BIN 140-2018 

§ 129 Revidering av ungdomsrådets reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår en revidering av ungdomsrådets reglemente, vilken syftar 
till att förtydliga bildningsnämndens vice ordförandes närvarorätt vid 
ungdomsrådets möten.  

Bildningsnämnden föreslog 2019-05-23, § 39, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ungdomsrådets reglemente, daterat 
2019-05-16, antas.   

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 160, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 160 
Bildningsnämndens protokoll 2019-05-23, § 39 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-16 
Ungdomsrådets reglemente, daterad 2019-05-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1) Ungdomsrådets reglemente, 
daterat 2019-05-16, antas.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms (SD) m fl yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, EELS, LELE) 
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Dnr 274-2019 

§ 130 Fråga, handlingsplan för skydd av brottsoffer 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har ställt följande fråga till socialnämndens ordförande, 
Aase Jönsson (KD):  

 Har Svalövs kommun nu en antagen plan för hur kommunen skall klara 
uppgiften att ge skydd åt brottsoffer?  

Beslutsunderlag 

Fråga, inkommen 2019-08-08 

I ärendet yttrar sig Torbjörn Ekelund (L) och socialnämndens ordförande Aase 
Jönsson (KD).  

 

Protokollet ska skickas till: 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD)  
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Dnr 225-2019 

§ 131 Motion, Kompetensutveckling av undersköterskor 
i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-11-28, med motionen: 
Kompetensutveckling av undersköterskor i Svalövs kommun  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom psykiatri, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning.  

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning i 
palliativ vård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning.  

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning i 
demensvård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning.  

 Att Svalövs kommun gör en utredning av framtida kompetensbehov och 
sammanställer en plan för hur framtida försörjning ska se ut.  

 Att de som valt att vidareutbilda sig får avsatt tid ute i verksamheterna 
att dela med sig av sin kunskap för att stärka Svalövs kom-muns 
varumärke som innovativ och kompetens- och resursstark kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2018-11-28 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr 224-2019 

§ 132 Motion, Tillgänglighetsanpassad och 
normbrytande kommunikation 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

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. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2018-12-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr 275-2019 

§ 133 Motion, Trygghetsboende i samtliga tätorter i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-08-
12, med motionen: Trygghetsboende i samtliga tätorter i Svalövs kommun 

I motionen yrkar centerpartiet på följande:  

 Förutsättningarna för och behovet av Trygghetsboende i Tågarp, 
Billeberga och Röstånga snarast utreds.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Fredrik Jönsson (C). 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-08-12 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr 276-2019 

§ 134 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Håkan Andersson (C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) inkom 
2019-08-12, med motionen: Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun  

I motionen yrkar centerpartiet på följande:  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på 
kommunala fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på andra 
kommersiella fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna och konsekvenser av att starta ett kommunalt 
energibolag utreds.   

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Fredrik Jönsson (C). 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-08-12 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 47-2018, BIN 175-2018 

§ 135 Motion, Underlätta för barn och unga att tillfälligt 
låna sport- och fritidsutrustning 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen anses bifallen med hänvisning till bildningsnämnden yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Sellberg (L) har inkommit med en motion som rör så kallade 
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och 
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta, 
spela fotboll, åka skridskor eller skidor. 

I motionen yrkar liberalerna följande: Kommunfullmäktige beslutar ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan, 
skulle kunna införas i Svalövs kommun. 

Ordföranden för bildningsnämnden har formulerat ett motionssvar i vilket han 
föreslår att motionen bifalls.  

Bildningsnämnden fattade 2019-05-23, § 40, följande beslut: 1) Nämnden antar 
ordförandes skrivelse som sin egen. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till 
bildningsnämnden yttrande 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-08-12, § 161, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Motionen anses bifallen med hänvisning till bildningsnämnden 
yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 161 
Bildningsnämndens protokoll 2019-05-23, § 40 
Svar på motion, daterat 2019-05-16 
Motion, inkommen 2018-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till 
bildningsnämnden yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms (SD) yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden  
Motionären 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LELE) 
 


