Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl.18.30 – 22.13
Ajournering kl. 18.39 – 18.57
Ajournering kl. 18.58 – 19.05
Ajournering kl. 20:20 – 20.40

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Jan Zielinski (S)
Annelie Johnsson (C)
Ingrid Ekström (SD), ordförande
Agneta Sörensson (M), förste vice ordförande
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Krister Olsson, tjg ers för Claes Hallberg (-)
Anna Berg von Linde (M)
Marie Irbladh (C)
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V(, tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Niklas Bohn (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C)
Vakant (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Pernilla Ekelund (L), tjg ers för Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C), deltog digitalt
Elisabeth Salonen Ripa (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
N E Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Åke Jonsson (KD)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, enhetschef kansli
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör
Jane Bergman, ekonomichef § 108

Utdragsbestyrkande

1(31)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Jenny Ulfvin (SD) och Anneli Persson (S)
2022-06-22, kl. 12.00, Kommunledningskontoret
§§ 106 – 122
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Dnr KS 378-2021, 379-2021, 377-2021, 380-2021, 87-2022, 154-2021, MN 512021, SBN 651-2021, BIN 425-2021, 555-2021

§ 107 Utdelning av kulturpris, kulturstipendium,
miljöpris och byggvårdnadspremium 2021 samt
Ambassadörer 2021 och 2022
Sammanfattning av ärendet
Mötet ajournerades kl. 18.39 för utdelning av kulturpris, kulturstipendium,
miljöpris och byggvårdnadspremium 2021 samt Svalövs ambassadörer 2021
och 2022.
Svalövs kommuns kulturpris
Kulturpriset har av bildningsnämnden 2021-09-14, § 90, tilldelats Föreningen
Skånelin.
Motivering
Föreningen utför med mycket små medel ett viktigt arbete för att bevara och
sprida kunskaper om spånadslinets historia, både odlingstekniskt och hur man
sedan vidareförädlar och använder linfibern. Föreningen utbildar också
allmänheten om spånadslinets historia i en historiskt vacker miljö.
Svalövs kommuns kulturstipendium
Kulturstipendiet har av bildningsnämnden 2021-09-14, § 89, tilldelats mellan
Alicia Lindberg och Ola Horvath
Motivering
Svalövs kommuns kulturstipendium tilldelas Alicia Lindbergs för att stödja
hennes fort- och vidareutbildning samt utveckling inom jazzmusik och framtida
album.
Ola Horvath tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium för att stödja hans
utställning av målningar samt utveckling inom bildkonst.
Svalövs kommuns miljöpris
Miljöpriset har av samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-28, § 186, tilldelats
Kulturverket.
Motivering
Kulturverket är en ideell förening baserad i Svalöv. De tilldelas priset för sitt
engagemang och sina aktiviteter i och för naturens och miljöns bästa. Bland de
aktiviteter de bedriver finns odling, återbruk och exkursioner ut till naturområden
runt om i kommunen.
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Svalövs kommuns byggvårdnadspremium
Byggnadsvårdspremie har av myndighetsnämnden 2021-11-22, § 133, tilldelats
Marcus och Jessica Farrar, ägare av fastigheten Knutstorp 10:18.
Motivering
Marcus och Jessica Farrar tilldelas byggvårdnadspremium för fastigheten
Knutstorp 10:18 och arbetet som har lagts ner på att vårda huset med stor
känsla för byggnadens kulturhistoriska värde.
Svalövsambassadör 2022
Bengt-Åke Sjölund utses till Svalövs ambassadör 2022.
Motivering
En av Svalövs största eldsjälar är Bengt-Åke Sjölund, en 77-årig Svalövsbor
som har engagerat sig i Svalövs Bollklubb i över 60 år. Svalövs BK är en av den
största ungdomsrörelsen i Svalövs kommun. Han har varit eldsjälen bakom alla
lotterier och insamlingar och han stred för att detta skulle gagna ungdomar i
första hand. Lyckliga ungdomar har varit hans motto.
Ambassadören hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.
Svalövsambassadör 2021
LouLou Lamotte utses till Svalövs ambassadör 2021.
Motivering
Artisten Loulou LaMotte, som egentligen heter Stephanie Louise Caroline
Lamotte, bor sedan några år i Röstånga. Loulou är en välkänd sångerska och
låtskrivare som med sin person och sina framgångar satt sin hemort och
Svalövs kommun i fokus. Inte minst med hennes senaste framgångar i
Melodifestivalen.
Ambassadören hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.
Mötet återupptogs kl. 18.57.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (JNON, SARA, FKRT)
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§ 108 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Jane Bergman, ekonomichef, informerar om delårsbokslut per 2022-0430. Ärendet ajournerades under föredragningen, från kl. 18.58 till kl.
19.05.

Protokollet ska skickas till:
-
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§ 109 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Rapport Förtroendeuppdraget under coronapandemin – enkätsvar (Dnr
KS 135-2022).
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 497-2021, KS 202-2022

§ 110 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelser från Sanna Brobeck (SD) och Mats Nilsson (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Sanna Brobeck (SD), väljs
Sebastian Nilsson (SD).
3. Till ny representant i Skånska livsmedelsakademins politikernätverk
efter Sanna Brobeck (SD), väljs Mikael Larsson (SD).
4. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Yousra Qrayim (FI)
bordläggs.
5. Valet av 2:e vice ordförande i Svalövs Energi AB efter Zain Khan (S),
bordläggs.
6. Valen av ledamöter i beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi för
(MP) och (V) bordläggs.
7. Till ersättare i beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi väljs
Jonny Lövberg (KD). Valen av ersättare för (V) och (MP) bordläggs.
8. Valet av ny lekmannarevisor efter Mats Nilsson (SD) bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Mats Nilsson (SD) inkom 2022-06-20 med avsägelse avseende uppdraget som
lekmannarevisor.
Sanna Brobeck (SD) inkom 2022-06-13 med avsägelse avseende uppdraget
som ersättare i bildningsnämnden och representant i Skånska
livsmedelsakademins politikernätverk.
Zain Khan (S) inkom 2022-04-11 med avsägelse avseende uppdraget som
andre vice ordförande i Svalövs Energi AB
Yousra Qrayim (FI) inkom 2022-02-15 med avsägelse avseende uppdraget
som ledamot i valberedningsnämnden
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2022, § 93 bordlades valen av
ledamöter från (V) och (MP) samt valen av ersättare från (KD), (V) och (MP).

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Nilsson (SD), inkom 2022-06-20
Avsägelse från Sanna Brobeck (SD), inkom 2022-06-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 93
Avsägelse från Zain Khan (S), inkom 2022-04-11
Avsägelse från Yousra Qrayim (FI), inkom 2022-02-15
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON)
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Dnr KS 159-2022

§ 111 Delårsbokslut per 2022-04-30 - Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1.

1. Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att
bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr och finansens
budgetram minskas med motsvarande belopp.
2. Delårsbokslut I, 30 april 2022 för Svalövs kommun, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årets första delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april
2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-06-07, § 172, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket
innebär att bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr och finansens
budgetram minskas med motsvarande belopp. 2) Delårsbokslut I, 30 april 2022
för Svalövs kommun, godkänns.
I ärendet yttrande sig Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 172
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24
Delårsbokslut per den 30 april 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1)
Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att
bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr och finansens budgetram
minskas med motsvarande belopp. 2) Delårsbokslut I, 30 april 2022 för Svalövs
kommun, godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN)
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Dnr KS 249-2022, VN 17-2021

§ 112 Äskande från valnämnden gällande allmänna valen
2022
Kommunfullmäktiges beslut
2.

1. Valnämndens budget för 2022 utökas på så sätt att 100 tkr tillförs
verksamheten Allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har 600 tkr i budgetram för genomförande av allmänna val 2022.
Därutöver uppbär verksamheten 414 tkr i statsbidrag för genomförande av
allmänna val.
Under 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden
överskred då sin budgetram om 300 tkr kraftigt, både avseende kostnaderna för
förtidsröstningen och avseende kostnaderna för valdagen. Statsbidraget det
året var 292 tkr, där de totala kostnaderna för genomförande av valet uppgick
till knappt 1 mkr.
Den utökade budgeten 2022 avser kostnad för deltidsanställd valsamordnare,
vilket tidigare inte funnits, samt upphandling av ett valadministrativt system.
Den utökade budgetramen omfattar inte utrymme för eventuella
kostnadsökningar avseende exempelvis röstmottagning, rösträkning,
valsäkerhet eller logistik. Ökningen av statsbidraget kommer av vallagens
skärpta krav vad gäller skyddet av valhemligheten som trädde i kraft 2019. Det
utökade bidraget avser att täcka kostnader för inköp av ex skärmar för
valsedelställ.
För att begränsa sina kostnader har valnämnden inför allmänna val 2022
beslutat om att införa fasta arvoden för röstmottagare, istället för timlön. Detta
innebär dels en lägre timersättning för dessa och dels lägre kostnader för
arbetsgivaravgifter. Därmed sänker valnämnden sina kostnader för arvoden till
röstmottagare med drygt 100 tkr i förhållande till EU- valet 2019 och med
betydligt mer i förhållande till allmänna val 2018.
Dock har kraftiga kostnadsökningar skett på andra områden, däribland
Postnords tjänster för frakt och sortering av förtidsröster. Valnämndens
organisation är liten och är därför beroende av vissa kringtjänster för att valet
ska bli praktiskt genomförbart. Vidare har ett nytt valdistrikt fått skapas i Svalövs
tätort, vilket medför kostnader för bemanning och valmaterial för det nya
distriktet. Slutligen har nämnden ökade kostnader för valsäkerhetsarbetet, som
får ett allt större fokus från Valmyndighetens och Länsstyrelsernas sida för
upprätthållandet av fria och demokratiska val.
De ökade kostnaderna väntas innebära att valnämnden överskrider sin budget
med upp till 100 tkr för 2022.
Valnämnden föreslog 2022-05-23, § 28, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valnämndens budget för 2022
utökas på så sätt att 100 tkr tillförs verksamheten Allmänna val.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 173
Valnämndens protokoll 2022-05-23, § 28
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19
Bilaga 1: kostnadsökning valnämnden 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD), Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase
Jönsson (KD): Valnämndens budget för 2022 utökas på så sätt att 100 tkr
tillförs verksamheten Allmänna val.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.

Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (LELE, LATE, JEBN, HSPR, EVLT, AAN, JNON)
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Dnr KS 137-2020

§ 113 Partistöd 2022
Kommunfullmäktiges beslut
3.

1. Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 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".
Liberalernas ansökan om partistöd är komplett.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-06-07, § 174, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 174
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 35
Ansökan om partistöd 2022 från Liberalerna, inkommen 2022-05-04
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson
(KD) och Anneli Persson (S): Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Liberalerna
Administrativ chef
Enhetschef kansli
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Dnr KS 398-2021, SBN 15-2022

§ 114 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GCplan)
Kommunfullmäktiges beslut
4.

1. Cykelplan 2022 för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2022, antas.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov
uppdatera cykelplanen.
3. Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i samband med
revidering av översiktsplan eller vart fjärde år.
4. I tabellen på sid. 24, avseende bildningsnämnden stryks årtalet ”2011”.

Reservation
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Johan Wigrup
(C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet avseende
tilläggsyrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Då det nu förflutit mer än sju år sedan gällande cykelplan antogs av
kommunfullmäktige, finns det skäl att revidera planen.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-29, § 270, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan
för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga
för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 49, följande beslut: 1)
Utkast till cykelplan, daterad 10 mars 2022, remitteras till kommunstyrelsen,
myndighetsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden, Svalövs Kommunhus AB samt Trafikverket. 2) Svar och
synpunkter ska vara inkomna till samhällsbyggnadsnämnden senast 19 april. 3)
Myndighetsnämnden medges inkomma med sitt remissvar senast 25 april.
Planen innehåller två delar. Del 1) är förutsättningar som finns gällande cykel i
kommunen. Den innehåller betydande styrdokument, nuläge, fördelar med att
cykla samt viktiga faktorer. Del 2) är åtgärder för att öka tillgängligheten och
säkerheten för cyklister i kommunen. Den innehåller beteende- och
attitydåtgärder, fysiska åtgärder samt prioritering och ansvar.
Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 112, följande beslut: 1) Punkten med
uppdrag till grundskolan, ”Trafik i skolan”, sid 13, utgår. 2) Kommunstyrelsen
har i övrigt inget att erinra mot föreliggande förslag till Cykelplan.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-05-11, § 76, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Cykelplan 2022 för Svalövs
kommun, daterad 27 april 2022, antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för att utvärdera samt vid behov uppdatera cykelplanen. 3)
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Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i samband med revidering av
översiktsplan eller vart fjärde år.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-06-07, § 181, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Cykelplan 2022 för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2022,
antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov
uppdatera cykelplanen. 3) Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i
samband med revidering av översiktsplan eller vart fjärde år. 4) I tabellen på
sid. 24, avseende bildningsnämnden stryks årtalet ”2011”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 181
Förslag till cykelplan för Svalövs kommun 2022, rev version daterad 2022-06-02
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 76
Inkomna remissvar
Förslag till cykelplan för Svalövs kommun 2022, rev version daterad 2022-04-27
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 112
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 285
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 100
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-07 Cykelplan, antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, §
52

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Lennart
Pettersson (C): 1) Cykelplan 2022 för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2022,
antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov
uppdatera cykelplanen. 3) Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i
samband med revidering av översiktsplan eller vart fjärde år. 4) I tabellen på
sid. 24, avseende bildningsnämnden stryks årtalet ”2011”.
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): Tilläggsyrkande: Samverkan med
privata väghållare och vägsamfälligheter behöver belysas bättre i planen.
Asfaltering ska utföras hela vägen mellan Svalöv och Teckomatorp.
Teddy Nilsson (SD) och Stefan Petersson (M): Marie Irbladhs m.fl.
tilläggsyrkande avslås.

Beslutsgång
Ordförande inleder med att ta upp Stefan Petterssons m.fl. förslag till beslut och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa.
Därefter ställs Marie Irbladhs m.fl. tilläggsyrkande mot Teddy Nilssons m.fl.
avslagsyrkande. Ordförande finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA, LELE, LAMN)

Justerare
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Dnr KS 277-2022

§ 115 Anslag för medfinansiering – Infrastruktur
Kommunfullmäktiges beslut
5.

1. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2022 utökas med
10 miljoner kronor för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har utlyst ett särskilt regionalt bredbandsstöd för 2022. Syftet
med stödet är att bidra till möjligheterna att erbjuda en höghastighetsanslutning
till de byggnader som idag inte nås av varken de kommersiella
utbyggnadsplanerna eller de statliga stöd som tilldelats/tilldelas av Post- och
Telestyrelsen (PTS) för bredbandsutbyggnad.
Stödet kan sökas mellan den 2 maj till och med den 2 december 2022 och
Region Skåne tar löpande ställning till inkomna ansökningar. Maximalt belopp
som kan sökas är 10 miljoner kronor och bidraget förutsätter motsvarade
medfinansiering av kommun eller kommunal aktör.
Det område som anses uppfylla kriterierna för det regionala stödet är beläget
söder om väg 17 mellan Billeberga och Teckomatorp, norr om väg 17 från
Kullagården till kommungränsen mot Eslövs kommun samt trakten runt
Stenestad. Bedömningsvis inom ovan nämnda områden finns det ca 400
byggnader där marknaden inte kan bära kostnaden för fiberutbyggnad.
Fullmäktiges beslut förutsätter ingen utökad låneram.
Ärendet bereds i form av ett brådskande ordförandebeslut då kommunstyrelsen
inte sammanträder innan kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2022-06-13
Region Skånes Bredbandstöd - Riktlinjer för sökande kommuner

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von
Linde (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson (M) och
David Lenander (V): Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2022
utökas med 10 miljoner kronor för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 9-2021

§ 116 Taxa för brandskyddskontroll och sotning i Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
6.

1. Nuvarande taxa för brandskyddskontroll och sotning, beslutad 29 april
2019, § 74, upphävs.
2. Taxa för brandskyddskontroll och sotning, innebärande en timtaxa för
sotning om 400 kr och en timtaxa för brandskyddskontroll om 600 kr
antas och gäller från och med den 16 september 2022.
3. Taxan räknas årligen upp enligt SKR och Svenska
Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställt sotningsindex.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 74 beslut att godkänna ny taxa för
brandskyddskontroll och sotning i Svalövs kommun enligt Sveriges Kommuner
och Regioners Sotningsindex 2019 samt att taxorna ska räknas upp årligen
enlig SKL:s rekommendation.
Avtalsperioden för upphandlade brandskyddskontroller och sotningstjänster i
kommunen löper ut den 1 oktober 2022, varför en ny upphandling har
genomförts.
Modellen för utformning av taxor har genom det nya upphandlingsförfarandet
förändrats. De två taxorna, en för rengöring och en för brandskyddskontroll,
baserar sig på handläggningskostnad per timme (timtaxa). Respektive taxa
består sedan av tre delar som tillsammans bildar en avgift, där de olika delarna
i respektive taxan anges som procentandelar av respektive timtaxa och utgörs
av grundavgift, objektsavgift och övriga avgifter.
Vinnande anbud styr över taxans storlek, vilket innebär att tidigare taxa behöver
upphävas och ny taxa behöver beslutas av kommunfullmäktige.
Nu gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll utgår från timtaxan 472 kr
för sotning och 938 kr för brandskyddskontroll.
Föreslagen ny taxa innebär att timtaxan för sotning blir 400 kr och 600 kr i
timmen för brandskyddskontroll, dvs en markant sänkning.
Timtaxan består av följande delar:
Grundavgift som avser kostnader för administration för ärendet och för
transportkostnader för att ta sig till adressen (grundavgifterna måste utformas
specifikt för varje kommun eftersom framkörningstiderna kan skilja mellan
kommunerna).
Grundavgiften för småhus och flerbostadshus reduceras om besöket sker på
aviserad tid eller annan överenskommen tid när Leverantören ändå är i
närområdet för andra planerade besök.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vid ett samplanerat besök (rengöring och brandskyddskontroll sker vid samma
tillfälle av samma person) används endast grundavgiften för
brandskyddskontroll men då utan reducering enligt 2.1.5.
Objektsavgift som avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i
samband med rengöringen respektive brandskyddskontrollen.
Övriga avgifter som avser eventuellt tillkommande kostnader.
Ärendet bereds i form av ett brådskande ordförandebeslut då kommunstyrelsen
inte sammanträder innan kommunfullmäktige och ärendet behöver behandlas
innan nästkommande fullmäktige.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2022-06-13
Kommunstyrelsens uppräkning av taxa 2021-01-11
Nuvarande sotningstaxa Svalövs kommun
Nuvarande taxa för brandskyddskontroll Svalövs kommun
Prisberäkningsmodell Svalövs kommun 2022 - sotning och brandskyddskontroll
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 74

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Nuvarande taxa för brandskyddskontroll och sotning,
beslutad 29 april 2019, § 74, upphävs. 2) Taxa för brandskyddskontroll och
sotning, innebärande en timtaxa för sotning om 400 kr och en timtaxa för
brandskyddskontroll om 600 kr antas och gäller från och med den 16
september 2022. 3) Taxan räknas årligen upp enligt SKR och Svenska
Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställt sotningsindex.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med dessa.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 304-2019, SBN 522-2019

§ 117 Motion, Utredning om nytt reningsverk för
Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med
omgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens yrkande punkt 1 bifalls. Motionens punkt 2,3 och 4 anses
besvarade med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande,
daterat 12 april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom 201909-10 med motionen: Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och
Teckomatorp med omgivningar. I motionen yrkas följande:


Behovet av en ökad kapacitet för avlopp i Billeberga, Svalöv och
Teckomatorp med omgivningar för att tillgodose kommande
utbyggnadsbehov utreds



Förutsättningarna för att bygga ett reningsverk högt upp i
vattensystemet som kan tillgodose reningen för hela området utreds



Miljöaspekter och ny modern teknik ska väga tungt i utredningsarbetet.



En inventering i området av fastigheter med kommunalt avlopp men
utan separata dagvatten och spillvattenledningar redovisas i
utredningen.

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 173, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 159, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 100
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 159
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72
Yttrande, daterad 2022-12-04
Skrivelse från NSVA
Remittering av motion, daterad 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 173
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 149
Motion, inkommen 2019-09-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022.
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): Motionen bifalls.
Torbjörn Ekelund (L): Motionens yrkande punkt 1 bifalls. Motionens punkt 2,3
och 4 anses besvarade med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 12 april 2022.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp motionens första punkt för beslut och finner att fullmäktige
beslutar att punkten ska anses besvarad.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons m.fl. förslag om att anse punkten
besvarad
Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m.fl. bifallsyrkande

Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för Stefan Petterssons m.fl. yrkande och 18 nej-röster för
Torbjörn Ekelunds m.fl. bifallsyrkande, beslutar kommunfullmäktige bifalla
Torbjörn Ekelunds m.fl. yrkande. Se omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Därefter tar ordförande upp punkterna 2, 3 och 4 för beslut och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Petterssons m.fl. förslag om att anse
dessa besvarade.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare
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Dnr KS 26-2020, SBN 303-2020

§ 118 Motion, Klimatvänliga byggnadsmaterial
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 8 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom 2020-01-13 med motionen
Klimatvänliga byggnadsmaterial. I motionen föreslås följande:
•

Klimatvänliga byggnadsmaterial ska ingå som miljökrav i
förfrågningsunderlag vid upphandlingar inom bygg- och
anläggningssektorn.

•

Dialogen med aktuella parter fördjupas med tidig information om
kommunens krav på klimatvänligt byggmaterial.

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 13, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har av
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 160, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 160
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 53
Yttrande, daterad 2022-03-08
Remittering av motion, daterad 2020-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 13
Motion, inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): Motionen avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.
Marie Irbladh (C): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Stefan Petterssons förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 328-2020, SBN 245-2021

§ 119 Motion, Modernisering av Svalövs centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.

Reservation
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Johan Wigrup
(C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar (C) och Annelie Johnsson
(C) inkom 2020-10-12 med motionen: Modernisering av Svalövs centrum. I
motionen föreslås följande:
•

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

•

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

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 207, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 161, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 102
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 161
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 54
Yttrande, daterad 2022-03-08
Remittering av motion, daterad 2021-01-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 207
Motion, inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.

Justerare
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Marie Irbladh (C): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Stefan Pettersson förslag till beslut.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 375-2020, SBN 247-2021

§ 120 Motion, Utred Lantmäterifunktion i egen regi eller
tillsammans med en eller flera kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2020-11-16 med motionen:
utreda Lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med en eller flera
kommuner. I motionen föreslås följande:


Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten att ha lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med
en eller flera andra kommuner i vårt närområde.

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 71, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har sedan
överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden av kommunstyrelsens ordförande
för beredning.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 162, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.
Av kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 162, framgår att
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen
avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12
april 2022.
Detta är dock inte korrekt. Vid sammanträdet yrkade flera ledamöter, i motsats
till samhällsbyggnadsnämndens förslag, att motionen skulle anses besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07, § 170 omjusterades
kommunstyrelsens beslut 2022-05-16, § 162.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 170
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, §162
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 71
Yttrande, daterat 2022-04-12
Remittering av motion, daterad 2020-12-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 237
Motion, inkommen 2020-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): Motionen anses besvarad.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 51-2021, SBN 362-2021

§ 121 Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och
prioritera cykelväg Teckomatorp – Norrvidinge –
Kävlinge
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) inkom 2021-02-17 med
motionen ”Uppdatera kommunens cykelplan och prioritera cykelväg
Teckomatorp – Norrvidinge - Kävlinge”. I motionen föreslås följande:


Att Cykelplanen snarast får genomgå en uppdatering.



I samband en uppdatering prioriteras en cykelväg mellan Teckomatorp
och Kävlinge via Norrvidinge som hög.



En tidsplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans
med Trafikverket.

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 50, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 2021-12-15, § 256, över
motionen men ärendet återremitterades senare av kommunfullmäktige 202202-28, § 35, med motiveringen: 1) Ärendet återremitteras, för ett mer utvecklat
svar.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 163, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 5 april 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 104
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 163
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72
Yttrande, daterat 2022-04-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28,§ 35
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 46
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 21
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 256
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Remittering av motion, daterad 2021-03-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 50
Motion, inkommen 2021-02-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M) och Teddy
Nilsson (SD): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 219-2021, SBN 721-2021

§ 122 Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 6 april 2022.

Reservation
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Johan Wigrup
(C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2021-06-07 med en motion
till kommunfullmäktige avseende samordning av vattenfrågorna i Svalövs
kommun.
Motionärerna föreslår följande:
•

Svalövs kommun ser över sin interna struktur för vattenfrågorna både
vad gäller den politiska representationen och hur förvaltningen arbetar
med dessa viktiga frågor.

•

Svalövs kommun tar initiativet till överläggningar med samtliga
kommuner som är berörda av de fyra nämnda vattendragen, med målet
att få en samsyn på stadgar och arbetsordning.

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21, § 171, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har av
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 164, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 6 april 2022.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 105
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16. § 164
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72
Yttrande, daterad 2022-04-06
Remittering av motion, daterad 2021-06-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 171
Motion, inkommen 2021-06-07

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (31)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 6 april 2022.
Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Stefan Petterssons förslag till beslut.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons yrkande
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m.fl. yrkande

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för Stefan Petterssons yrkande och 8 nej-röster för Lennart
Petterssons m.fl. yrkande, beslutar kommunfullmäktige att bifalla Stefan
Petterssons yrkande. Totalt valde 8 ledamöter att avstå från att rösta. Se
omröstningsbilaga 2).
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1) - § 117 Motion, Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och
Teckomatorp med omgivningar, punkt 1
Ledam öter

Parti

Nej

SD

2 Anette Hallberg, tjg ers för J Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

11 Krister Olsson, tjg ers för C Hallberg

S

12 Agneta Sörensson, 2:e vice ordf

M

13 Marie Irbladh

C

14 Conny Törncrantz, tjg ers för Sten Schmidt SD

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

24 Vakant

MP

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 P Ekelund, tjg ers för S Billquist Selberg

L

1

29 Ida Andersson

C

1

30 Elisabeth Salonen Ripa

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1
1

1
1

1

1
16

Utdragsbestyrkande

18

0

0
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Omröstningsbilaga 2) - § 122 Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i Svalövs kommun
Ledam öter

Parti

Nej

SD

2 Anette Hallberg, tjg ers för J Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

Avstår

1
1

1
1
1

L

1

SD

1

11 Krister Olsson, tjg ers för C Hallberg

S

12 Agneta Sörensson, 2:e vice ordf

M

13 Marie Irbladh

C

1
1
1
1

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

24 Vakant

MP

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 P Ekelund, tjg ers för S Billquist Selberg

L

1

29 Ida Andersson

C

1

30 Elisabeth Salonen Ripa

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Jävig

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

14 Conny Törncrantz, tjg ers för Sten Schmidt SD

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1
1

1

1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

8

8

0

