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Sammanträdesdatum
2023-01-30

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.10

Beslutande Teddy Nilsson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Rickard Krull (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), § 4, punkterna 6) – 7)
Èmilie Lundgren (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Ingrid Ekström (SD), ordförande, ej § 4, punkterna 6) – 7)
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Ingrid Ekström (SD) § 4, punkterna 6)
– 7)
Lennart Pettersson (C), tjg ordf § 4, punkterna 6) – 7)
Anna Berg von Linde (M), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Jan Zielinski (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Kim Hellström (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Martin Cervin (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD), § 4, punkterna 6) – 7)
Wioletta Kopanska Larsson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Agneta Lenander (V), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Anneli Persson (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Marie Dahlström (KD), tjg ers för Frank Urban Johansson (KD), ej § 4,
punkterna 6) – 7)
Annelie Johnsson (C), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Sten Wendel (M), förste vice ordförande, ej § 4, punkterna 6) – 7)
Hans Lindström (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Sanna Brobeck (SD), tjg ers för Hans Lindström (SD), § 4, punkterna 6)
– 7)
Torbjörn Ekelund (L), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Gunilla Seijsing (S), tjg ers för Niklas Bohn (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
N E Jörgen Persson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Laila Söderlind (SD), tjg ers för N E Jörgen Persson (SD), § 4,
punkterna 6) – 7)
Mats Hannander (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Vakant (S)
Johan Wigrup (C), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Linda Reidy (M)
Bengt Jönsson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Kent Kronqvist (S), andre vice ordförande, ej § 4, punkterna 6) – 7)
Jenny Ulfvin (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Britta Abotsi, tjg ers för Anders Malmros (V)
Sten Schmidt (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Sonja Zielinski (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Marie Irbladh (C), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Betty Rosenqvist (M), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Conny Törnkrantz (SD)
Aase Jönsson (KD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Stefan Persson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Staffan Löfberg (S), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Pernilla Ekelund (L), tjg ers för Håkan Sträng (L), ej § 4, punkterna 6) –
7)
Bo Persson (SD)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ej tjänstgörande

ersättare

A Jörgen Persson (SD)
Sebastian Nilsson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Rickard Krull (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Bertil Johansson (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Martin Cervin (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Sanna Brobeck (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Laila Söderlind (SD), ej § 4, punkterna 6) – 7)
Jenny Maltin (C)
Patrik Wilhelmsson (C)
Agneta Sörensson (M)
Stefan Pettersson (M)
Åke Jonsson (KD)

Övriga deltagare Administrativ chef Michael Andersson
Nämndsekreterare/jurist Sara Rävås
Folkhälso- och barnrättsstrateg Li Merander, § 5

Justerare Utdragsbestyrkande
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Utses att justera Conny Törncrantz (SD) och Britta Abotsi (V)

Justeringens tid

och plats 2023-02-02, kl 15.00, Kommunledningskontoret
Justerade

paragrafer §§ 1 - 10

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

I Ekström (SD), ej § 4, punkterna 6-7, L Pettersson (C), § 4, punkterna 6-7

Justerare

Conny Törncrantz (SD) Britta Abotsi (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-01-30

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

Michael Andersson

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 1 Fastställd föredragningslista

§ 2 Information 5
§ 3 Anmälningsärenden 6
§ 4 Avsägelser och val 7
§ 5 Uppföljning år 2022 - Handlingsplan för Folkhälsoprogram 2022-2025 11
§ 6 Utökning borgensram Kommunalförbundet Medelpunkten 13
§ 7 Del- och slutrapport, Beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi 15
§ 8 Motion, Biblioteksverksamhet i Tågarp 16
§ 9 Motion, Fossilfria fordon på gymnasieprogram på Svalövs gymnasium 17
§ 10 Motion, Fossilfri energiproduktion på naturbruksgymnasiet 18

Justerare Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(18)

Sammanträdesdatum
2023-01-30

Dnr -

§ 2 Information

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag

a) Information om val av nämndemän (Lunds tingsrätt)

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr -

§ 3 Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag

a) Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2023-01-02 om ny ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige - Avgången ersättare: Lisa Fritzin (L). Ny
ersättare: Jonas Lindholm (L) (Dnr 497-2021).

b) Beslut gällande överklagat beslut - Kommunfullmäktige i Svalövs
kommuns beslut den 19 december 2022, § 189, om reglementen för
styrelse och nämnder - Yrkande om inhibition avslås (Dnr 484-2022).

c) Förordnande av begravningsombud för kommunerna i Blekinge,
Kronobergs och Skåne län, 204-27362-2022 (Dnr 370-2022).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 497-2021

§ 4 Avsägelser och val

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Avsägelserna från Helene Sandberg (KD), Marcus Donnerhag (S),

Staffan Löfberg (S) och Leni Löfberg (KD) godkänns.

2. Valet av ledamot i bildningsnämnden efter Marcus Donnerhag (S)
bordläggs.

3. Till ledamot i Svalövs Kommunservice AB efter Staffan Löfberg (S) väljs
Jan Zielinski (S).

4. Till andre vice ordförande i Svalövs Kommunservice AB efter Staffan
Löfberg (S) väljs Jan Zielinski (S).

5. Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Leni
Löfberg (KD) väljs Åke Jonsson (KD).

6. Till revisor efter Helene Sandberg (KD) väljs Leni Löfberg (KD).

7. Valet av revisor för (S) bordläggs.

8. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Kommunhus AB, för tiden från
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

9. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunhus AB, för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma
2027 bordläggs.

10. Valet av lekmannarevisor i AB Svalövsbostäder, för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 bordläggs.

11. Valet av suppleant för lekmannarevisor i AB Svalövsbostäder, för tiden
från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

12. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB, för tiden från
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

13. Vale av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB, för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma
2027 bordläggs.

14. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB, för tiden från
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

Justerare Utdragsbestyrkande
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15. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB,
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma
2027 bordläggs.

16. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Energi AB, för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 bordläggs.

17. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Energi AB, för tiden
från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

18. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Utveckling AB, för tiden från
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027
bordläggs.

19. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Utveckling AB, för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma
2027 bordläggs.

20. Till insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden väljs Jonas Lindholm (L).

21. Valet av ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer
bordläggs (S/C/V).

22. Valet av lekmannarevisor i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma
2027 bordläggs.

23. Valet av suppleant för lekmannarevisor i LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till
ordinarie bolagsstämma 2027 bordläggs.

24. Valet av revisor för Söderåsens Miljöförbund bordläggs.

25. Valet av revisor för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv
bordläggs.

26. Valet av ersättare för revisor för Samordningsförbundet FINSAM
Landskrona Svalöv bordläggs.

27. Valet av God man enl Fastighetsbildningslagen (1970:988) 4 kap, 2 §
(jord- och skogsbruk) bordläggs (SD/M/KD).

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

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

30. Kommunfullmäktiges val (2022-12-19, § 192, punkt be)) av ombud och
ersättare vid Skånes Kommuners förbundsmöte upphävs.

31. Till ombud vid Skånes Kommuners förbundsmöte väljs Ingrid Ekström
(SD).

32. Till ersättare för ombud vid Skånes Kommuners förbundsmöte väljs Jan
Zielinski (S).

Justerare Utdragsbestyrkande
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33. Till ombud vid Föreningen Energikontor Sydosts (ideell förening)
föreningsstämmor väljs Teddy Nilsson (S).

34. Till ersättare för ombud vid Föreningen Energikontor Sydosts (ideell
förening) föreningsstämmor väljs Jan Zielinski (S).

35. Svalövs kommun avstår från att nominera till Föreningen Energikontor
Sydosts (ideell förening) och Energikontor Syd AB:s styrelser.

Sammanfattning av ärendet

Leni Lövberg (KD) har i skrivelse daterad 2023-01-12 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer.
Staffan Löfberg (S) har i skrivelse daterad 2023-01-04 avsagt sig uppdraget
som andre vice ordförande i Svalövs Kommunservice AB.
Marcus Donnerhag (S) har i skrivelse daterad 2022-12-29 avsagt sig
uppdragen som ledamot i bildningsnämnden.
Helene Sandberg (KD) har i skrivelse daterad 2022-12-21 avsagt sig uppdraget
som revisor.
De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter eller ersättare i
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden eller valnämnden samt
överförmyndare och ersättare för denne deltar p g a jäv inte i valet av revisorer.
Av kommunallagen 5 kap. 48 § framgår att dessa är redovisningsskyldiga och
uppdraget som revisor innebär granskning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn,
syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.
Fullmäktige får enligt 5 kap. 45 § kommunallagen handlägga ett ärende om mer
än hälften av ledamöterna är närvarande. Om ledamot är jävig enligt
jävsreglerna i 5 kap. 47-48 §§ KL får dock fullmäktige i enlighet med 5 kap. 46 §
KL handlägga ärendet även om antalet på grund av jävet inte uppgår till det
som föreskrivs i 5 kap. 45 KL.
Under ärendet, punkt 6) - 7), tjänstgör Lennart Pettersson (C) som ordförande
då ordföranden Ingrid Ekström, förste vice ordförande Sten Wendel och andra
vice ordförande Kent Kronqvist är jäviga vid valet enl ovan.
Skånes Kommuner har i skrivelse daterad 2023-01-03 meddelat att man
upptäckt ett fel i uträkningen av antal ombud och ersättare till Skånes
Kommuners förbundsmöte. Vid justering av decimaler till heltal har det totala
antalet ombud blivit 151 istället för 149. Det innebär att det är två ombud för
mycket i det underlag som man tidigare skickat ut. Svalövs kommun är en av de
kommuner som vid uträkningen av antal ombud och ersättare har avrundats
uppåt (och därmed fått för många ombud och ersättare). Det innebär att antalet
ombud och ersättare för Svalövs kommun justeras till ett ombud och en
ersättare.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

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

Jäv

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

Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Svalövs Kommunhus AB
AB Svalövsbostäder
Svalövs Kommunservice AB
Svalövs Samhällslokaler AB
Svalövs Energi AB
Svalövs Utveckling AB
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB
Söderåsens miljöförbund
Samordningsförbundet FINSAM Svalöv Landskrona
Skånes Kommuner
Föreningen Energikontor Sydosts (ideell förening) (mia.fardigh@energikontorsyd.se resp
roland.gustbee@kronoberg.se)
Lantmäteriverket
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunchef
Kommunförvaltningen (MSDG, MAN, FKRT, SARA, ASMA, LAMN, AAN)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2021

§ 5 Uppföljning år 2022 - Handlingsplan för

Folkhälsoprogram 2022-2025

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Uppföljningen av handlingsplanen för år 2022 för Folkhälsoprogram

2022 - 2025 godkännes.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med gällande handlingsplan överlämnas redogörelse för påbörjade,
pågående respektive genomförda aktiviteter utifrån Folkhälsoprogram 2022
-2025 för Svalövs kommun.

Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till, och ska
vägleda, kommunens nämnder, styrelser och bolag i prioriteringar för att uppnå
kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån visionen. Folkhälsoprogrammet
är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och
beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god och jämlik
hälsoutveckling för kommunens befolkning. Det övergripande målet för Svalövs
kommuns folkhälsoarbete är att uppnå en hållbar och jämlik folkhälsa genom
proaktiva förebyggande universella insatser.

Folkhälsoprogrammet för 2022 - 2025 antogs av kommunfullmäktige
2021-08-30. Det består av tre fokusområden med ett antal delmål knutna till
respektive fokusområde. Handlingsplanen syftar till att omsätta
folkhälsoprogrammet i praktiken genom ett antal övergripande aktiviteter
kopplade till fokusområdena. Handlingsplanen gäller från 2022 till 2025 och
kommer att revideras årligen.

Av gällande handlingsplan framgår att kommunstyrelsen ansvarar år för att
årligen göra en samanställning av nämndernas och bolagens folkhälsoarbete
och rapportera denna till kommunfullmäktige.

Denna sammanställning har nu gjorts och överlämnas härmed till
kommunstyrelsen för beredning och beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningen återkommer inom kort med förslag till revidering av
handlingsplanen för beslut i kommunstyrelsen i enlighet med folkhälsoplanen.

Kommunstyrelsen föreslog 2023-01-16, § 12, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Uppföljningen av handlingsplanen för år 2022 för Folkhälsoprogram
2022 - 2025 godkännes.

Sammanträdet ajournerades kl 19.06 för en redogörelse i ärendet av folkhälso-
och barnrättsstrateg Li Merander.

Sammanträdet återupptogs kl 19.26.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-16, § 12
Powerpointpresentation: Uppföljning år 2022 - Handlingsplan för
Folkhälsoprogram 2022 – 2025
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 67
Handlingsplan 2022 för folkhälsoprogrammet 2022 – 2025
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 194 (Dnr 47-2021)
Folkhälsoprogram 2022 – 2025 (Dnr 47-2021)

Förslag till beslut på sammanträdet

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Marie
Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): 1) Uppföljningen av handlingsplanen för år
2022 för Folkhälsoprogram 2022 - 2025 godkännes.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och helägda bolag
Sektorchefer
Utvecklingschef
Folkhälso- och barnrättsstrateg
Kommunförvaltningen (FKRT, FPAN, SARA, SAMA)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Dnr 470-2022

§ 6 Utökning borgensram Kommunalförbundet

Medelpunkten

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, § 146, beviljas

Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr, vilket
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på
60 000 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2017-10-31, § 146, följande beslut:
Kommunförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000
000 kr (Dnr 199-2017).

Förbundets nuvarande lån om 30 mnkr förfaller 28 mars 2023. Det befintliga
lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Förbundet utnyttjar idag också
checkkredit för att klara den löpande likviditeten.

För att undvika ett långvarigt utnyttjande av checkkrediten föreslås en utökning
av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta
skulle, så fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet
omgående slutar använda checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett
långfristigt lån till en lägre ränta.

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer
att ta upp lån inom denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som
nyttjas av låneramen.

Föreslagen borgensram innebär att förbundet i samband med flytt till nya
lokaler om ca 5 år då ej behöver gå fram med ett nytt ärende till
medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen föreslog 2023-01-16, § 9, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, § 146,
beviljas Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr, vilket
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 60 000
000 kr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16, § 9
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten, 2022-11-29
PM: Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet

Justerare Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S) och Aase
Jönsson (KD): 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, §
146, beviljas Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr,
vilket utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 60
000 000 kr.

Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunchef
Tf ekonomichef
Kommunförvaltningen (HSPR)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2023-01-30

Dnr 345-2022

§ 7 Del- och slutrapport, Beredningen för

eftervärldsvården av BT Kemi

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Del- och slutrapporterna noteras med godkännande.

Sammanfattning av ärendet

Beredningens för eftervärldsvården av BT Kemi mandatperiod avslutades
2022-12-31, och man har överlämnat såväl del- som slutrapport.

Kommunstyrelsen fattade 2023-01-16, § 14, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att föreslå kommunfullmäktige att åter
inrätta beredningen när så är lämpligt.

Vidare föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Del- och slutrapporterna noteras med godkännande.

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av beredningens tidigare
ordförande, tillika ersättaren i kommunfullmäktige, Stefan Pettersson (M).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16, § 14
Slutrapport, daterad 2022-11-08
PM, daterat 2022-08-18

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C),
Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Del- och slutrapporterna
noteras med godkännande.

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2023-01-30

Dnr 540-2022

§ 8 Motion, Biblioteksverksamhet i Tågarp

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Staffan Löfberg (S) inkom 2022-12-14 med motion med följande förslag till
beslut i kommunfullmäktige:

1) Att snarast skapa förutsättningar för lån av böcker och media i Tågarp.

2) Att biblioteksverksamheten sker på en tidpunkt där flertalet har
möjlighet att ta del av den.

3) Att böcker och media som bokas av låntagare levereras vid
biblioteksverksamhetens givna tidpunkter.

4) Att kommunen skapar förutsättningar för liknande biblioteksverksamhet
i övriga huvudorter där det idag saknas biblioteksverksamhet

Motionären medges i enlighet med arbetsordningens § 32, tredje stycket,
presentera motionen under maximalt tre minuter. Ledamöterna får därefter
ställa frågor för förtydliganden. Någon debatt får dock inte förekomma.

Motionen presenterades av Staffan Löfberg (S).

Beslutsunderlag

Motion från Staffan Löfberg (S), daterad 2022-12-14

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAN, LAMN)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2023-01-30

Dnr 486-2022

§ 9 Motion, Fossilfria fordon på gymnasieprogram på

Svalövs gymnasium

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Anders Malmros (V) inkom 2022-12-15 med motion med följande förslag till
beslut i kommunfullmäktige:

1) att andelen fossilfria fordon på Svalövs gymnasium ska öka

2) att en utredning behöver göras för vilken typ av fordonsflotta som kan
vara lämplig för framtiden på Svalövs gymnasium

3) att det behövs en variation av drivmedel för de fossilfria fordon som ska
bli framtidens fordonsflotta på Svalövs gymnasium

4) att år 2035 ska 80 procent av alla fordon på Svalövs gymnasium drivas
med fossilfria drivmedel

Motionären medges i enlighet med arbetsordningens § 32, tredje stycket,
presentera motionen under maximalt tre minuter. Ledamöterna får därefter
ställa frågor för förtydliganden. Någon debatt får dock inte förekomma.

Beslutsunderlag

Motion från Anders Malmros (V), daterad 2022-12-15

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAN, LAMN)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2023-01-30

Dnr 487-2022

§ 10 Motion, Fossilfri energiproduktion på

naturbruksgymnasiet

Kommunfullmäktiges beslut

 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Anders Malmros (V) inkom 2022-12-15 med motion med följande förslag till
beslut i kommunfullmäktige:

1) Att en plan för hur en biogasanläggning på Svalöfs gymnasium tas fram
i samarbete med branschfolk samt gymnasisterna på skolan.

2) Att en plan för hur solenergi kan tas till vara på skolan

3) Att utredning görs för att undersöka möjligheten till vätgaslagring på
skolan

Motionären medges i enlighet med arbetsordningens § 32, tredje stycket,
presentera motionen under maximalt tre minuter. Ledamöterna får därefter
ställa frågor för förtydliganden. Någon debatt får dock inte förekomma.

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAN, LAMN)

Justerare Utdragsbestyrkande


