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Utses att justera Angelie Fröjd (M) och Mats Hannander (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-01-31, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 18 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) Mats Hannander (SD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 
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 Dnr - 

§ 2 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Länsstyrelsen förordnar Hans Lindström att vara vigselförrättare till och 
med den 30 september 2023 inom Svalövs kommun (Dnr 231-2018). 

b) Länsstyrelsen förordnar Linn Alenius Wallin att vara vigselförrättare till 
och med den 31 mars 2023 inom Svalövs kommun (Dnr 231-2018). 

c) Revisionsrapporten: Granskning av IT-säkerhet (Dnr 4-2019). 

d) Revisionsrapporten: Granskning av hantering av drifts- och 
investeringsmedel inom Sektor utbildning (Dnr 171-2018).  

Beslutsunderlag 

Föredragna handlingar enligt ovan. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Information  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
 
 

a) Under våren kommer det att arrangeras två utbildningar för kommunens 
förtroendevalda, den 5 februari och den 15 mars.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2018, 2-2019 

§ 4 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelsen från Claes-Olof Malmberg (M) godkänns. 

2. Valet av ledamöter i rådet för funktionshindrade och pensionärer 
bordläggs. 

3. Valet av ersättare i rådet för funktionshindrade och pensionärer 
bordläggs. 

4. Valet av ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer 
bordläggs. 

5. Valet av vice ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer 
bordläggs. 

6. Till ledamot i valberedningsnämnden, efter Patrik Sjöstrand (V), väljs 
Alexander Marfawi (V). 

7. Till ersättare i valberedningsnämnden, efter Marika Jardert (V), väljs 
Britta Abotsi (V). 

8. Valet av lekmannarevisor i AB SvalövsBostäder bordläggs. 

9. Valet av ersättare för lekmannarevisor i AB SvalövsBostäder bordläggs. 

10. Valet av lekmannarevisor i AB SvalövsLokaler bordläggs. 

11. Valet av ersättare för lekmannarevisor i AB SvalövsLokaler bordläggs. 

12. Till insynsplats i bildningsnämnden utses Alexander Marfawi (V). 

13. Till ersättare för insynsplats i bildningsnämden utses Britta Abotsi (V). 

14. Till insynsplats i vård- och omsorgsnämnden utses Ann-Carolin 
Hansson  (V). 

15. Till ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden utses Marika 
Jardert (V). 

16. Till ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling utses Katarina 
Lundgren (S). 

17. Till ersättare i valnämnden utses Wioletta Kopanska Larsson (SD). 

18. Till ersättare i valnämnden utses Anders Wall (SD). 

19. Valet av revisor i Landskorna Svalöv Renhållnings AB bordläggs. 

20. Valet av ersättare för revisor i Landskorna Svalöv Renhållnings AB 
bordläggs. 

21. Valet av ombud samt representant i ägarråd i Inera AB bordläggs. 

22. Till ersättare för ombud samt representant i ägarråd i Inera AB väljs 
Andrej Nilsson (SD). 
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23. Valet av revisor i Söderåsens miljöförbund bordläggs. 

24. Valet av revisor i Finsam samordningsförbundet Landskrona – Svalöv 
bordläggs. 

25. Valet av ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet bordläggs. 

26. Till God man, jord- och skogsbruk, väljs Per-Erik Ulfvin (SD) 

27. Till God man, tätort, väljs Per-Erik Ulfvin (SD). 

28. Valet av revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun bordläggs. 

29. Valet av ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun 
bordläggs. 

30. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning efter Claes-Olof Malmberg (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Claes-Olof Malmberg (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och som suppleant i styrelserna för AB SvalövsBostäder 
och AB SvalövsLokaler 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Claes-Olof Malmberg (M), inkommen 2018-12-20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 190 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 191 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Inera AB 
Lantmäteriet 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ) 
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Dnr 3-2019 

§ 5 Extra bolagsstämmor i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunstyrelsens förslag avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av valresultatet och den nya politiska styrande koalitionen, 
föreslås att en extra bolagsstämma genomförs så att ny styrelse där kan 
tillsättas.   

Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande valdes av 
kommunfullmäktige 2018-12-17. 

Av bolagens bolagsordningar (8 §, andra stycket) framgår annars att ”Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Svalövs kommun för tiden från den ordinarie 
årsstämma, som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse.” 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 5, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun begär i enlighet med Aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) 7 kap, 13 §, att styrelserna för AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler kallar till extra bolagstämmor att avhållas senast den 1 mars för 
tillsättande av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och ersättare. 
Detta med anledning av ändrad politisk majoritet och genomfört val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 5 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-01-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Teddy Nilsson 
(SD): Kommunstyrelsens förslag avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 286-2018, 251-2018 

§ 6 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande av nytt 
beslutsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av de hälsofrämjande initiativen som nyttjas i Svalövs kommun är 
friskvårdstimme under arbetstid, vilket innebär att medarbetare får träna en 
timme i veckan på arbetstid under förutsättning att verksamheten så tillåter.  

Friskvårdstimmen startades 2008 inom vård och omsorg i syfte att öka fysisk 
rörelse och friskvård bland vårdpersonal. Begreppet friskvårdstimme har sedan 
spridits och nyttjas nu i flertalet av kommunens verksamheter.  

Friskvårdstimmen ses mycket positiv av många medarbetare och ligger i linje 
med ambitionen att öka det  hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Dock saknas centrala riktlinjer för friskvårdstimmen vilket medför att kännedom 
om och nyttjande av friskvårdstimme skiljer sig åt avsevärt mellan olika 
verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 177 (Dnr 251-2018) bl. a följande 
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende 
Friskvårdstimme under arbetstid till den 1 januari 2019.  

Detta förslag till kommunövergripande riktlinjer presenteras i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, ”Riktlinjer för friskvårdstimme under arbetstid i Svalövs 
kommun”. 

Personalutskottet föreslog 2018-12-12, § 56, kommunstyrelsen föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för friskvårdstimme. 
2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om riktlinjer, fastställs de 
i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 9, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för 
friskvårdstimme. 2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om 
riktlinjer, fastställs de i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna 
riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 9 
Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 56 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-12-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan 
Zielinski (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande av 
nytt beslutsförslag. 

I ärendet yttrade sig vidare Linn Alenius Wallin (FI). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr 302-2018 

§ 7 Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 
(lokalsamordning) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen 
förändring av reglementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för förhyrning av verksamhetslokaler för kommunens behov avses 
överflyttas till samhällsbyggnadsnämnden och Sektor samhällsbyggnad. Inom 
denna kommer en lokalsamordnare att vara den som samordnar kommunens 
behov och vara dess kontaktperson gentemot AB SvalövsLokaler m fl. 
fastighetsägare. 

Förändringen kräver en mindre förändring av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens regementen.  

I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig verksamhet: 
”Lokalsamordning”. 

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till under § 
1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 10, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen 
förändring av reglementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Yttrande inhämtas från 
samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen förändring av reglementet. 

I ärendet yttrade sig vidare Linn Alenius Wallin (FI). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG) 
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Dnr: KS 304-2018, BIN 466-2016 

§ 8 Fritids- och idrottspolitiskt program  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas.  

2. Sidan 13, punkt 4.3, revideras enligt följande: att verka för ett brett 
utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. 
Resterande del av meningen stryks. 

Reservationer 

Patrik Sjöstrand (V), Kjell Stjernholm (MP) och Linn Alenius Wallin (FI) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Linn Alenius Wallins m fl yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav i december 2016 förvaltningen i uppdrag att presentera 
ett förslag till projektplan för ett idrottspolitiskt program. Bakgrunden var 
Bildningsnämndens ambition att anta ett sådant program som i framtiden ska 
fungera som ett styrdokument för idrotts- och fritidsverksamheten i Svalövs 
kommun. 

Projektplanen antogs i januari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen 
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen 
projektplan. 

Förvaltningen presenterade sitt föreslagna program inför nämnden vid 
sammanträdet 2018-06-14. 

Bildningsnämnden beslutade 2018-08-21, § 77 följande: 1. Förvaltningens 
förslag till idrottspolitiskt program remitteras till de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. Partiernas remissvar ska vara nämnden tillhanda 
senast 31 december 2018. 

På Bildningsnämndens möte 2018-10-30 togs således beslut om att återkalla 
det idrottspolitiska program som lämnats ut på remiss. Förvaltningen fick då 
uppdraget att omstrukturera programmet till ett programdokument med 
tillhörande handlingsplan. 

Det reviderade programdokumentet presenterades för nämnden 2018-11-29, § 
124.  

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 137, följande beslut: 1) Förslag till 
Fritids- och idrottspolitiskt program revideras enligt följande: 1. Tillägg s. 13 
punkt 4.3: att verka för ett brett utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som 
främjar folkhälsan, känsla av sammanhang och ett jämlikt, jämställt deltagande. 
2. Ändring s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: motion ändras till deltagande i aktivitet. 3. 
Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: Detta för att öka tillgänglighet genom att bygga 
bort hinder och sänka mentala trösklar. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 12, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Fritids- och idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas. 2) 
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Sidan 13, punkt 4.3, revideras enligt följande: att verka för ett brett utbud av 
fritids- och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. Resterande del av 
meningen stryks. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 12 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 137 
Bildningsnämndens beslut 2018-11-29, § 124 
Reviderat Idrottspolitiskt program, daterat 2018-11-15 
Bildningsnämndens beslut 2018-10-30, § 107 
Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Kjell Stjernholm 
(MP), Émilie Lundgren (S), Patrik Sjöstrand (V), Angelie Fröjd (M) och Kim 
Hellström (SD): 1) Fritids- och idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 
antas.  

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd 
(M) och Kim Hellström (SD): Sidan 13, punkt 4.3, revideras enligt följande: att 
verka för ett brett utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. 
Resterande del av meningen stryks. 

Linn Alenius Wallin (FI), Kjell Stjernholm (MP) och Patrik Sjöstrand (V): 1) 
Tillägg s. 13 punkt 4.3: att verka för ett brett utbud av fritids- och 
idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan, känsla av sammanhang och ett 
jämlikt, jämställt deltagande. 2) Ändring s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: motion 
ändras till deltagande i aktivitet. 3) Tillägg s. 13 punkt 4,4 Delmål 1: Detta för att 
öka tillgänglighet genom att bygga bort hinder och sänka mentala trösklar. 4) 
Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 4: där 50% av bidragen ska gå till respektive kön. 

Émilie Lundgren (S): Bifall till första punkten i Linn Alenius Wallins yrkande. 

Linn Alenius Wallin (FI): Avslag på punkt 2) i Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Aase Jönsson (KD): Avslag på Linn Alenius Wallins m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att punkterna 2) och 3) i Linn Alenius Wallins yrkande 
redan återfinns i dokumentet enl kommunstyrens förslag, varför dessa inte 
kommer att ställas under proposition. 

Ordföranden ställer först proposition på Linn Alenius Wallins m fl 
tilläggsyrkande, punkt 1), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Linn Alenius Wallins m fl 
tilläggsyrkande, punkt 4), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, 
och finner att kommunfullmäktige antar dem.  
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, NSFV) 
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Dnr: KS 305-2018, SBN 444-2018 

§ 9 Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor 
avseende avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 

2. Prisuppräkning för ovan nämnda bestämmelser ska ske årligen vid 
årsskiftet genom "Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning" 
med basmånad september 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen har det funnits direktiv kring grävningsarbeten. Dessa är otydliga 
och har inte fastställts politiskt. Förvaltningen har arbetat fram förslag till 
grävningsbestämmelser, inklusive förslag till avgifter för grävningsarbeten i 
kommunal mark, avgifter avseende ersättning för framtida underhåll samt 
påföljder om arbetet inte utförs korrekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-20, § 150, att återremittera 
ärendet för förtydligande kompletteringar och ta upp det på 
decembersammanträdet. 

Förvaltningen har förtydligat och kompletterat underlagen i enlighet med 
uttryckta önskemål på sammanträdet.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-12-18, § 167, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till 
grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor avseende 
avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att göra smärre revideringar i 
textdelarna av bestämmelserna vid behov. 3) Samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas fastställa årligen uppräknade avgifter enligt "Entreprenadindex för 
husbyggnad och anläggning" med basmånad september 2017. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 13, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor 
avseende avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 2) 
Prisuppräkning för ovan nämnda bestämmelser ska ske årligen vid årsskiftet 
genom "Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning" med basmånad 
september 2017. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-18, § 167 
Reviderat förslag till grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 
Reviderade bilagor till grävningsbestämmelser (avgifter för grävningsarbeten, 
avgifter för framtida underhåll, påföljder, ansökningsblankett) 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-07 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Linn Alenius Wallin (FI) och Teddy Nilsson (SD): 1) 
Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor 
avseende avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 2) 
Prisuppräkning för ovan nämnda bestämmelser ska ske årligen vid årsskiftet 
genom "Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning" med basmånad 
september 2017. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr 17-2019 

§ 10 Fråga, tiggeriförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående lokalt tiggeriförbud.  

Svar föreligger från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C). 

I ärendet yttrar sig Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD). 

Beslutsunderlag 

Fråga ställd av Teddy Nilsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande, daterad 
2019-01-14 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson, daterat 2019-01-25 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
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Dnr 16-2019 

§ 11 Interpellation, Ordningsvakters kunskap om 
barnkonventionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen tas upp på nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Allenius Wallin har lämnat in en interpellation rörande ordningsvakters 
kunskap om barnkonventionen. I Interpellationen ställs följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande:  

 Vilken utbildning har vakter i vår kommun om hur de ska bemöta barn? 

 Ställs krav om kunskap om barn och barnrättsperspektiv vid 
upphandling av vaktbolagstjänster? 

 Finns det ett rapporteringssystem där ordningsvakters eventuella 
ingripanden mot barn dokumenteras och följs upp? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Linn Allenius Wallin (FI), inkommen 2019-01-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Linn Allenius Wallin (FI) 
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Dnr 18-2019 

§ 12 Interpellation, sommarjobb 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen behandlas på nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en interpellation rörande projektstöd för 
sommarjobb till ungdomar. I interpellationen ställs följande fråga till 
socialnämndens ordförande:  

 Avser man erbjuda även våra 15-åringar möjlighet till sommarjobb den 
kommande sommaren? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
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Dnr 15-2019 

§ 13 Motion, En fullmäktigesal för alla med nya 
perspektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion som rör utsmyckningen av 
fullmäktigesalen. I motionen föreslås följande:  

 Att väggen i fullmäktigesalen istället används till periodiserade 
utställningar av och med kommunens olika verksamheter.  

 Att KSO-porträtten flyttas till en annan plats utanför kommunhuset, där 
de placeras i en kontext som förklarar deras betydelse och gärningar för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2019-01-14 

Motionen presenterades vid sammanträdet av motionären. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 19-2019 

§ 14 Motion, ”Anmält hinder” 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion som rör appen ”Anmält 
hinder”. I motionen föreslås följande:  

 Att Svalövs kommun ser över möjligheterna att använda denna öppna 
källkod för att ytterligare öka tillgängligheten för Svalövs invånare.  

Beslutsunderlag 

Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14 

Motionen presenterades vid sammanträdet av motionären. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 20-2019 

§ 15 Motion, EU-samordnartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion som rör en samordningstjänst. 
I motionen föreslås följande:  

 Att Svalövs kommun inrättar en EU-samordnartjänst kombinerat med ett 
landsbygdsbidragsutredningsuppdrag, detta för att med rätt kompetens 
ska kunna tillgodogörs oss tillgängliga EU-medel för vårt område och 
kanske kunna garantera en bibehållen service på våra orter.  

Beslutsunderlag 

Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14 

Motionen presenterades vid sammanträdet av motionären. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 124-2018, BIN 359-2018 

§ 16 Motion, Läxläsning - en rättighet för den enskilde 
och en skyldighet för kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att bildningsnämnden bör ger skolan resurser att låta personal bistå 
eleverna i läxläsning i skolans lokaler och att läxläsning schemaläggs under 
ordinarie skoltid för att underlätta planeringen för såväl elever och föräldrar som 
för eventuell skolskjuts. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 140, följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 14, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 14 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 140 
Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

I ärendet yttrade sig även Patrik Sjöstrand (V) och Linn Alenius Wallin (FI). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Bildningsnämnden  
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 125-2018, BIN 358-2018 

§ 17 Motion, Fler nätverk  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att ha fler nätverksmöten som företagsfrukost fast inom kultur- och 
fritidslivet. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 143, följande beslut: Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 15, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 15 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 143 
Förslag till yttrande, 2018-12-11 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Patrik Sjöstrand (V) och Linn Alenius Wallin (FI): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons och Patrik Sjöstrands m fl 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Fredrik Jönssons yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 157-2018, BIN 357-2018 

§ 18 Motion, Gör Svalöv till Fristad 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har ställt en motion till kommunfullmäktige om att 
Svalövs kommun ska bli en Fristad. Motionärerna menar att detta skulle sätta 
Svalövs kommun på kartan både nationellt och internationellt.  

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 139, följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 16, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 16 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 139 
Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2018-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande. 

Linn Alenius Wallin (FI) och Kjell Stjernholm (MP): 1) Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställde proposition på Fredrik Jönssons och Linn Alenius Wallins 
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Fredrik Jönssons 
yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE) 
 
 


