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Plats och tid Linåkerskolan, Svalöv, kl. 18.30-22.26 
Ajournering: kl. 18.44 – 18.45   
Ajournering: kl. 19.08 - 19.13 
Ajournering: kl. 20.15 – 20.35 
Ajournering: kl. 20.45 – 20.53 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande 
Angelie Fröjd (M) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD) 
Lenander Agneta (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), tjg ers för J Håkan Andersson (C) 
Charlotta Eldh (MP) 
Anette Hallberg (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Conny Törnkrantz (SD) 
Sanna Brobeck (SD) 
Per Erik Ulfvin (SD) 
Krister Olsson (S) 
Agneta Sörensson (M) 
Sten Wendel (M) 
Pernilla Ekelund (L) 
Åke Jonsson (KD) 
Christopher Ripa (FI) 
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Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
 

 
 

Utses att justera Stefan Pettersson (M) och Marcus Donnerhag (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-06-23, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 157 - 182 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Stefan Pettersson (M)  Marcus Donnerhag (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 157 Beslutad ärendelista 

§ 157 Information ................................................................................................. 4 
§ 158 Anmälningsärenden .................................................................................. 5 
§ 159 Justering kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 ............................... 6 
§ 160 Avsägelser och val .................................................................................... 7 
§ 161 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB .................................................... 10 
§ 162 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 

(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) ................................................................... 13 

§ 163 Ansökan om partistöd 2021 .................................................................... 15 
§ 164 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 - Uppföljning Svalövs kommun 17 
§ 165 Investeringsbudget VA NSVA ................................................................. 19 
§ 166 Revidering av Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för 

enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs 
kommun ................................................................................................... 21 

§ 167 Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar ............... 23 
§ 168 Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs kommun ........................ 25 
§ 169 Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som nya arkivbildare .......... 27 
§ 170 Reglemente för revisionen ...................................................................... 29 
§ 171 Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i Svalövs kommun ........... 30 
§ 172 Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar ......................................... 31 
§ 173 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens 

ansvar ...................................................................................................... 33 
§ 174 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen .................................. 35 
§ 175 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på kommunens 

särskilda boenden ................................................................................... 36 
§ 176 Ordningsfråga .......................................................................................... 37 
§ 177 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud ............................................................. 38 
§ 178 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 40 
§ 179 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 

balans ...................................................................................................... 42 
§ 180 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 44 
§ 181 Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun............. 46 
§ 182 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 47 
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 Dnr - 

§ 157 Information 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Mötet ajournerades och Louise Linde, enhetschef kansli förtydligade att 
§ 162 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 
(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) enbart syftar till att fatta beslut om nytt 
datum för folkomröstningen, d.v.s. tidigare beslut om exempelvis 
frågeställning  o.s.v. ligger kvar.  

Louise Linde informerade vidare om de hinder som försvårar en 
koordinering av datumen för folkomröstningen och ett eventuellt 
extraval under 2021.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 

Ajournering: kl. 18.44 – 18.45   
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Dnr - 

§ 158 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Inga anmälningsärenden hade inkommit till fullmäktiges sammanträde den 21 
juni 2021. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 101-2021, KS 102-2021, KS 103-2021 

§ 159 Justering kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-
26 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, §§ 73 - 75, förklaras härmed 
justerade 

Sammanfattning av ärendet 

Under behandlingen av §§ 73 - 75 var en (§ 75) eller båda (§§ 73 - 74) 
justeringsperson/er jäviga. De deltog inte i behandlingen av ärendet, och kunde 
därför inte justera de aktuella paragraferna. Justering får därför ske i efterhand 
genom ett beslut av kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, §§ 73 - 75, 
förklaras härmed justerade 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige   

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
 

tel:20210426
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Dnr KS 1-2021 

§ 160 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelse från Kjell Stjernholm (MP), Kent Kronqvist (S),Tom Jensen 
(L), Kristina Carlsson (FI) och Andrej Nilsson (SD) godkänns.  

2. Valet av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Staffan Löfberg 
(S) bordläggs.  

3. Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Andrej Nilsson (SD) 
väljs Jörgen A Persson (SD). 

4. Till ny ersättare i valnämnden efter Birgitta Zadenius (L) väljs Rune 
Olsson (L).  

5. Valet av ny ersättare i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter 
Birgitta Zadenius (L) bordläggs. 

6. Till ny ersättare i myndighetsnämnden efter Tom Jensen (L) väljs Lisa 
Fritzin (L). 

7. Till ny ledamot i valberedningsnämnden efter Alexander Marfawi (V) 
väljs Anders Malmros (V).  

8. Till ny representant på insynsplats i bildningsnämnden efter Alexander 
Marfawi (V) väljs Anders Malmros (V). 

9. Valet av ny representant på insynsplats i bildningsnämnden efter Kjell 
Stjernholm (MP) bordläggs. 

10. Valet av ny ersättare för representant på insynsplats i kommunstyrelsen 
efter Kjell Stjernholm (MP) bordläggs. 

11. Valet av ny ersättare för representant på insynsplats i vård- och 
omsorgsnämnden efter Kjell Stjernholm (MP) bordläggs. 

12. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) 
bordläggs. 

13. Till ny representant på insynsplats i kommunstyrelsen efter Kristina 
Carlsson (FI) väljs Elisabeth Salonen Ripa (FI). 

14. Valet av ny representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden 
efter Kristina Carlsson (FI) bordläggs. 

15. Valet av ny ersättare för representant på insynsplats i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Kristina Carlsson (FI) bordläggs. 

16. Valet av ny ersättare för ombud, för Svalövs Kommunhus AB, efter Kent 
Kronqvist (S) bordläggs. 

17. Valet av ny suppleant i Svalövs Kommunservice AB efter Niklas Bohn 
(S) bordläggs. 
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18. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kjell Stjernholm (MP).  

19. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kristina Carlsson (FI).  

20. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Jörgen A Persson 
(SD) väljs Andrej Nilsson (SD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alexander Marfawi (V) inkom 2021-03-25 med avsägelse avseende uppdragen 
som ledamot i valberedningsnämnden och som representant på insynsplats i 
bildningsnämnden. 

Birgitta Zadenius (L) inkom 2021-05-16 med avsägelse avseende uppdragen 
ersättare i valnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling.  

Staffan Löfberg (S) inkom 2021-05-24 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, då han genom val i kommunfullmäktige 
valts till ledamot. 

Tom Jensen (L) inkom 2021-06-02 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden.  

Kent Kronqvist (S) inkom 2021-06-03 med avsägelse avseende uppdraget som 
ersättare för ombud, för Svalövs Kommunhus AB.  

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2021-06-07 med avsägelse avseende uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, representant på insynsplats i 
kommunstyrelsen, ersättare för representant på insynsplats i bildningsnämnden 
och ersättare för representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden.  

Kristina Carlsson (FI) meddelade 2021-06-10 att hon avsäger sig följande 
uppdrag på grund av flytt från kommunen: ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i valberedningsnämnden, representant på insynsplats i 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden, samt ersättare för 
representant på insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden.  

Andrej Nilsson (SD) inkom 2021-06-17 med avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

Niklas Bohn (S) valdes 2021-04-26 till ledamot i Svalövs Kommunservice AB 
och därmed blev hans plats som suppleant vakant.   

Då Jörgen A Persson (SD) valts till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, bir 
han tidigare uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden vakant.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Andrej Nilsson (SD), inkommen 2021-06-17 
Avsägelse från Kristina Carlsson (FI), inkommen 2021-06-10 
Avsägelse från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2021-06-07 
Avsägelse från Kent Kronqvist (S), inkommen 2021-06-03 
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Avsägelse från Tom Jensen (L), inkommen 2021-06-02  
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 136 
Avsägelse från Staffan Löfberg (S), inkommen 2021-05-24 
Avsägelse från Birgitta Zadenius (L), inkommen 2021-05-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 70  
Avsägelse från Alexander Marfawi (V), inkommen 2021-03-25 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 
Valnämnden 
Valberedningsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Kommunservice AB 
Svalövs Energi AB 
Svalövs Utvecklings AB 
Berörda förtroendevalda  
Kommunförvaltningen (MAN, JEBM, LELE, SARA, EELS, HESN) 
Säkerhetsskyddschefen   
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 325-2020, 278-2019 

§ 161 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka 
möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad 
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB.  

Reservation 

Jan Zielinski (S), Claes Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent Kronqvist (S), 
Anette Hallberg (S), Marcus Donnerhag (S), Bedrija Halilovic (S), Fredrik 
Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C), 
Johan Wigrup (C), Ida Andersson (C), Lenander Agneta (V), Charlotta Eldh 
(MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jan Zielinskis m.fl förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att bilda Svalövs 
Utvecklings AB som ett dotterbolag till Svalövs Kommunhus AB, med 
ambitionen att i en nära framtid tillsammans med Motorbanan Ring Knutstorp 
dela ägandet med ytterligare intressenter inom näringsliv och akademi. Svalövs 
Kommunhus AB uppdrogs att vid behov föreslå förändringar av dotterbolagets 
bolagsordning till kommunfullmäktige.  

Det övergripande syftet med bolagets inrättande är att skyndsamt etablera Ring 
Knutstorp och den nordvästra kommundelen som ett nav och en Science Park 
inom den framtida fordonsbranschen.  

Svalövs Kommunhus AB bedömer att det i dagsläget finns goda förutsättningar 
att erbjuda näringsliv och akademi att ingå i ett delägarskap i Svalövs 
Utvecklings AB. För att möjliggöra detta behöver ändringar göras i antagen 
bolagsordning samt i antagna ägardirektiv.  

I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås att Kommunfullmäktige ger Svalövs 
Kommunhus AB i uppdrag att säkra näringslivets och akademins investeringar i 
Svalövs kommun genom att besluta om eventuella delägarskap i Svalövs 
Utvecklings AB. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 30, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Svalövs Kommunhus AB att undersöka möjligheten för ytterligare delägarskap i 
Svalövs Utvecklings AB. 2) Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande 
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förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 4) Kommunfullmäktige beslutar att anta 
föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2021-05-17, § 124 att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att 
undersöka möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 2) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad 
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3) Kommunfullmäktige beslutar att 
anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 
4) Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Kommunfullmäktige beslutad den 31 maj 2021, § 143 att minoritetsåterremittera 
ärendet med följande motivering:  Ärendet återremitteras med följande 
motivering: ”Utreda om förslag till beslut om ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB samt ändring av ägardirektiven för 
Svalövs Kommunhus AB är förenligt med kommunallagen, t.ex. genom 
bedömning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ändringen innebär 
nämligen att köp eller försäljning av aktieinnehav i dotterbolaget Svalövs 
Utvecklings AB inte ska betraktas som beslut av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt. Ärenden av den karaktären ska enligt kommunallagen beslutas av 
Kommunfullmäktige.”  

Den 6 juni 2021 var förvaltningen i kontakt med Per Henningsson, jurist på SKR 
för att få råd kring huruvida en kommun får samäga ett bolag med näringslivet 
och möjligheterna att ta in nytt ägande i bolag. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2021-06-17, § 164 att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att 
undersöka möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 2) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad 
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3) Kommunfullmäktige beslutar att 
anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 
4) Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 164 
Anteckningar från telefonsamtal med Per Henningsson, SKR, daterade 2021-
06-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 143 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 124 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 30 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 
Förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utveckling AB  
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utveckling AB 
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB 
Protokoll Svalövs Kommunhus AB 2021-02-23, § 21  
Tjänsteskrivelse, daterad den 2021-01-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 6  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Mats Hannander (SD), Aase Jönsson 
(KD), Jörgen Persson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka möjligheten för ytterligare 
delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 2)  Kommunfullmäktige beslutar att anta 
föreliggande förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 4) Kommunfullmäktige beslutar att anta 
föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V), 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Lennart Pettersson (C): i första hand: Ärendet 
återremitteras med motiveringen: Vi vill ha ett remissvar som tydligt visar var 
underlaget kommer från, samt att det skall vara vidimerat med en underskrift 
av/från den organisationen som besvarar remissen. Inte enbart en anteckning 
utifrån ett telefonsamtal. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V), 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Lennart Petterson (C): i andra hand: Avslag på 
§ 161 i sin helhet. 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): Avslag på Jan Zielinski m.fl. 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande för beslut och finner 
att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs och kommunfullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande. 

Omröstningsresultat  

Med 18 ja-röster för bifall till att avgöra ärendet idag och 17 nej-röster för bifall 
till Jan Zielinskis m.fl.  återremissyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. Se omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång 

Därefter ställer ordförande Teddy Nilssons m.fl. förslag mot Jan Zielinskis m.fl. 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Teddy 
Nilssons m.fl. förslag till beslut.   
 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Utveckling AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, SARA, LELE) 
 

Ajournering: kl. 19.08 - 19.13 
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Dnr KS 149-2020 

§ 162 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 
kap 36 –37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Folkomröstningen skall genomföras söndagen den 12 december 2021, 
under förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. 
Valnämnden beslutar om när omröstningslokalerna är öppna för 
röstmottagning. 

2. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december 
2021); minst en vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden 
bemyndigas fatta beslut om förtidsröstningslokaler och öppettider. 

3. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 15 december, kl. 10.00 och 
avslutas senast kl. 18.00. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist-Selberg (L) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om genomförande av folkomröstning 
gällande förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun. Men mot bakgrund av 
den rådande smittspridningen av Covid-19 sköts genomförandet på framtiden.    

Då pandemiläget förväntas att förbättras under hösten föreslås nu ett nytt 
datum för genomförande av den beslutade folkomröstningen.  

Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut avseende 
omröstningsdistrikt, frågeställning, röstsedlarnas utformning, att ångerröstning 
är tillåten samt att budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare 
ska vara tillåten i enlighet med vallagen. 

Kommunstyrelsen fattade den 7 juni 2021, § 137 följande beslut: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen under 
valnämnden genomföra folkomröstningen 2021. 2) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, uppdras vinkomma med tilläggsäskande för 
genomförande av valet i driftbudget 2021 för beslut i kommunfullmäktige i 
augusti månad 2021. 2) Förvaltningen uppdras samråda med Valmyndigheten 
gällande förslag till datum inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 
2021.  

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Folkomröstningen skall genomföras söndagen den 12 december 2021, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar 
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 2) Förtidsröstning 
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ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december 2021); minst en vardag och 
helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta beslut om 
förtidsröstningslokaler och öppettider. 3) Sluträkning ska genomföras onsdagen 
den 15 december, kl. 10.00 och avslutas senast kl. 18.00. 

I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD).  

Beslutsunderlag 

Samråd med Valmyndigheten ang datum, 2021-06-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 137 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 232  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 216 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 196 
Reviderad förslagsskrivelse daterad den 28 augusti 2020, version 2 
Kommunallagen SFS 2017:725 
Lag om kommunala folkomröstningar SFS 1994:692 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): 1) Folkomröstningen skall genomföras 
söndagen den 12 december 2021, under förutsättning av genomfört samråd 
med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar om när omröstningslokalerna är 
öppna för röstmottagning. 2) Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 
till 12 december 2021); minst en vardag och helgdag per valdistrikt. 
Valnämnden bemyndigas fatta beslut om förtidsröstningslokaler och öppettider. 
3) Sluträkning ska genomföras onsdagen den 15 december, kl. 10.00 och 
avslutas senast kl. 18.00. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)  
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Dnr KS 96-2020 

§ 163 Ansökan om partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 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".  

Feministiskt initiativ ansökan om partistöd är komplett.  

Den 25 maj 2021, § 51 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Feministiskt initiativ beviljas 
partistöd med 27 055 kr. 

Den 7 juni 2021, § 140 föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 140 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 51 
Ansökan om partistöd 2021 från Feministiskt initiativ, inkommen 2021-05-02 
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och 
Aase Jönsson (KD): Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
Feministiskt initiativ 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)  
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Dnr KS 119-2021 

§ 164 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 - 
Uppföljning Svalövs kommun 

Kommunfullmäktige 
 

1. Delårsbokslut 30 april 2021, godkänns. 

2. Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i enlighet 
med av kommunfullmäktige antagen budget 2021.  

3. Vård och omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra 
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen i månaderna augusti, 
september och oktober.   

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets första delårsbokslut per den 30 april 2021. Kommunen 
redovisar ett resultat om 8 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen och 
13 miljoner kronor innan balanskravsavstämningen. Avvikelser mot budget finns 
bland annat i Vård- och omsorgsnämndens redovisning vilket innebär att 
nämnden fattat beslut om åtgärdsplan vid nämndsmötet den 20 april 2021.  

Stor osäkerhet föreligger fortfarande gällande våra skatteintäkter då de till stor 
del förutsätter att vaccinering kommer i gång och därmed ökar våra arbetade 
timmar.   

Den 7 juni 2021, § 142 föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 1) Delårsbokslut 30 april 2021, godkänns. 2) Vård och 
omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagen budget 2021. 3) Vård och omsorgsnämnden 
uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen i 
månaderna augusti, september och oktober.   

I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (L) och Agneta Lenander (V).   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Delårsbokslut 30 april 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Delårsbokslut 30 april 2021, 
godkänns. 2) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i 
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 3) Vård och 
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober.   
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021 

§ 165 Investeringsbudget VA NSVA  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas 
VA investeringsramen för 2021. 

2. Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag för kommunens fortsatta 
budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA har sedan tidigare redovisat för samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen att Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" överskrider 
budgeten för innevarande år 2021. Detta har resulterat i att NSVA fått i uppdrag 
att återkomma med justerade investeringsvolymer för 2021 och vilka 
ekonomiska konsekvenser det innebär i kommande affärsplan. 

NSVA har nu återkommit med justerad budget (tillägg) avseende VA 
investeringar för 2021. I denna justering har hänsyn tagits de extra kostnader 
som projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" överskrider sin budget. Förutom 
detta har även justeringar sedan tidigare icke beslutade omprioriteringar/tillägg 
också beaktats och är nu inarbetade i bilagda dokument. 

Utifrån dessa justeringar för 2021 redovisas i Affärsplan 2022-2024  
revideringar av investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan 2021-2023 för att 
minska de ekonomiska konsekvenserna av utökade kostnader för 2021. 

Kort innebär dessa justeringar ekonomiskt för 2021 att beslutad 
investeringsbudget för Svalövs kommun behöver utökas med 11 730 tkr.  

Beslutad budget i nuläget är 33 045 tkr. Behovet från NSVA är enligt justerad 
budget 43 775 tkr + 1000 tkr i asfaltsåterställning = 44 775 tkr. Tilläggsanslaget 
för 2021 blir, 44 775 tkr – 33045 tkr = 11 730 tkr. 

Den 19 maj 2021, § 96 föreslog samhällsbyggnadsnämnden att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) 
Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas VA 
investeringsramen för 2021. 2) Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag 
för kommunens fortsatta budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024. 

Den 7 juni 2021, § 143 föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 1) Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 
tkr tilldelas VA investeringsramen för 2021. 2) Affärsplan 2022-2024 godkänns 
som underlag för kommunens fortsatta budgetberedning för budget 2022 plan 
2023-2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 143 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 96 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07 
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Justerad budget 2021 daterad 2021-05-07 
Affärplan 2022 -2024 daterad 2021-05-07 
Svalöv Invest jmf AP daterad 2021 -05-07 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 96 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-09, § 73 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Besutsunderlag ekonomi Rönnebergavägen 2021-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Agneta Lenander (V), Jan 
Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Marie Irbladh (C): 1) 
Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas VA 
investeringsramen för 2021. 2) Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag 
för kommunens fortsatta budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN) 
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Dnr KS 191-2021, BIN 292-2020 

§ 166 Revidering av Villkor för godkännande och rätt till 
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild 
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Villkoren för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun beskriver vad som gäller 
för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem 
(som inte ingår i en befintlig huvudmans skolenhet) samt rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg som bedrivs av enskild. Villkoren syftar till att säkerställa 
en likvärdighet mellan de kommunala och enskilda verksamheterna. 

Nuvarande villkor beslutades i kommunfullmäktige 2010-06-21. 
Bildningsnämnden beslutade 2020-06-09 om att villkoren var i behov av en 
uppdatering och revidering. 

De största förändringarna handlar om var ansökan om godkännande ska göras, 
ägar- och ledningsprövningen, vad som gäller för pedagogisk omsorg, avgifter, 
samt öppethållande. 

Den 18 maj 2021, § 51 föreslog bildningsnämnden att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Reviderade villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Svalövs kommun godkänns. 

Den 7 juni 2021, § 147 föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 1) Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 147 
Bildningsnämndens protokoll 2021-05-18, § 51 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10 
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem 
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (kommunfullmäktige 2010-06-21, § 
87) 
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem 
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (nytt förslag 2021-05-10) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (RNWF, KAAT, MSIN) 
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Dnr KS 78-2021 

§ 167 Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna 
handlingar 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna handlingar, 
daterade 2021-05-18, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

De senaste åren har Svalövs kommun stått inför en digital förändring gällande 
den analoga och den digitala informationsförvaltningen. Inflödet av handlingar 
till kommunen för hantering sker i stor omfattning via digitala kanaler. Likaså 
utflödet av handlingar från kommunen sker idag i första hand digitalt.  

Svalövs kommun har ett dokument-och ärendesystem som ger organisationen 
förutsättningar för att arbeta digitalt. Handlingar som är diarieförda i systemet 
idag, bevaras både analogt och digitalt i enlighet med kommunstyrelsens 
antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att fortsätta driva det digitala 
arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbellagras. 

Utifrån kraven som fastställts i arkivreglementet gällande arkivmyndighetens 
ansvar har förslag till bestämmelser gällande digitalt bevarande av allmänna 
handlingar upprättats. Dessa bestämmelser är framtagna för att fungera som en 
ram för hur kommunen ska hantera digitala handlingar. Dem tar ursprung 
utifrån Riksarkivets utfärdade föreskrifter kring digitalt bevarande av handlingar.  

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor rekommenderar kommuner att 
anta dessa som en norm för hantering av digitala handlingar.  

Bestämmelserna ska gälla för alla nämnder, styrelser, bolag och dess 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, § 22 att 
remittera förslaget till samtliga styrelser, nämnder och helägda kommunala 
bolag. Inkomna remissvar har tagits i beaktande.   

Bildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling 
har medgetts anstånd att inkomma med sina remissvar till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 juni 2021.  

Den 25 maj 2021, § 47 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Förslag till bestämmelser för digitalt 
bevarande av allmänna handlingar, daterade 2021-05-18, antas. 

Den 7 juni 2021,§ 152 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, §167, att fatta 
följande beslut: Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna 
handlingar, daterade 2021-05-18, antas. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 167  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 152 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 47 
Styrelsen för BT Kemis efterbehandlings remissvar, daterat 2021-05-26, § 21 
Socialnämndens remissvar, daterat 2021-05-27, § 78 
Bildningsnämndens remissvar, daterat 2021-04-18, § 52 
Reviderat förslag till Bestämmelser för digitalt bevarande, daterade 2021-05-18 
Myndighetsnämndens remissvar, daterat 2021-04-19, § 41 
Överförmyndarens remissvar, daterat 2021-04-20 
Vård- och omsorgsnämndens remissvar, daterat 2021-05-06, § 37 
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar, daterat 2021-04-28, § 79  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19  
Ordlista, 2021-03-24 
Bestämmelser för digitalt bevarande, daterad 2021-03-19 
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M):  Förslag till 
bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna handlingar, daterade 2021-05-
18, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)  
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag  
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Dnr KS 79-2021 

§ 168 Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Klassificeringsstrukturen KLASSA antas.  

2. Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunens 
nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag. 

Sammanfattning av ärendet 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en klassificeringsstrukturför för 
informationshantering som utgår från processer inom kommuner och regioner. 
Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar 
kommunens verksamhet, inte hur organisationen är indelad. Det gör det lättare 
att hitta information från en viss verksamhet även om olika förvaltningar har 
ansvarat för verksamheten vid olika tillfällen.  

KLASSA består av tre delar; informationssäkerhetsklassning, handlingsplan och 
upphandlingskrav. 

Den övergripande klassificeringsstrukturen är ett stort sammanhållet steg 
framåt för kommunen gällande digitalisering och informationssäkerhet.  

Den 25 maj 2021, § 50 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Klassificeringsstrukturen 
KLASSA antas. 2) Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av 
kommunens nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag. 

Den 7 juni 2021,§ 155 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 170, att fatta 
följande beslut: 1) Klassificeringsstrukturen KLASSA antas. 2) 
Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunens nämnder, 
styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 170  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 155 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 50 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 
Bilaga, Klassificeringsstruktur enligt KLASSA, daterad 2021-05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD):  1) Klassificeringsstrukturen 
KLASSA antas. 2) Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av 
kommunens nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, EELS) 
Nämnder, styrelse och helägda bolag 
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Dnr KS 148-2021 

§ 169 Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som 
nya arkivbildare 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. De arkivhandlingar som Kommunservice AB behöver för att bedriva sin 
verksamhet ska överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden och 
införlivas i Kommunservice AB:s arkivbestånd. Samhällsbyggnads-
nämnden ska vid behov ha fortsatt möjlighet att ta del av de handlingar 
som överlämnats. 

2. De arkivhandlingar som Samhällslokaler AB behöver för att bedriva sin 
verksamhet ska överlämnas direkt från AB SvalövsLokaler och 
införlivas i Samhällslokalers AB:s arkivbestånd. Resterande del av AB 
SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till Svalövs kommuns 
arkivmyndighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund av den fortgående fissionen av AB SvalövsLokaler till Svalövs 
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB kommer verksamhet 
övergå från samhällsbyggnadsnämnden till de nyskapade bolagen. I samband 
med att verksamhet överförs kommer även berörda arkivhandlingar behöva 
flyttas över från nämnden till bolaget. 

Enligt 16 § i lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring får fullmäktige i en kommun besluta att allmänna handlingar som 
kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet ska överlämnas till ett 
kommunalt bolag utan att handlingarna upphör att vara allmänna. 

När en kommunal myndighet upphör ska myndighetens arkiv överlämnas till 
arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfullmäktige har 
beslutat något annat (14 § arkivlagen samt § 8 i Svalövs kommuns 
arkivreglemente). Detta innebär att AB SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till 
kommunstyrelsen när bolaget upphör. Eftersom verksamhet som ligger hos AB 
SvalövsLokaler idag kommer att flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB 
föreslås att den del av arkivet som behövs för det nya bolagets verksamhet 
flyttas över direkt till bolaget.  

Den 7 juni 2021,§ 156 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 171, att fatta 
följande beslut: 1) verksamhet ska överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden 
och införlivas i Kommunservice AB:s arkivbestånd. Samhällsbyggnads-
nämnden ska vid behov ha fortsatt möjlighet att ta del av de handlingar som 
överlämnats. 2) De arkivhandlingar som Samhällslokaler AB behöver för att 
bedriva sin verksamhet ska överlämnas direkt från AB SvalövsLokaler och 
införlivas i Samhällslokalers AB:s arkivbestånd. Resterande del av AB 
SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till Svalövs kommuns arkivmyndighet. 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 171 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 156 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) De arkivhandlingar som 
Kommunservice AB behöver för att bedriva sin verksamhet ska överlämnas från 
samhällsbyggnadsnämnden och införlivas i Kommunservice AB:s arkivbestånd. 
Samhällsbyggnads-nämnden ska vid behov ha fortsatt möjlighet att ta del av de 
handlingar som överlämnats.2) De arkivhandlingar som Samhällslokaler AB 
behöver för att bedriva sin verksamhet ska överlämnas direkt från AB 
SvalövsLokaler och införlivas i Samhällslokalers AB:s arkivbestånd. Resterande 
del av AB SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till Svalövs kommuns 
arkivmyndighet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunservice AB 
Svalövs Samhällslokaler AB 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SARA, MSDG, EELS) 
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Dnr Ks 41-2020 

§ 170 Reglemente för revisionen 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 28 maj 2021, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente. Inför 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges slutgiltiga behandling. Har 
kommunfullmäktiges presidium, ut sitt perspektiv, beretts möjlighet att uttra sig 
över förslaget.  

Den 7 juni 2021,§ 157 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 172, att fatta 
följande beslut: Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 28 maj 2021, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 172 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 157 
Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med yttrande, daterat 
2021-05-28 
Kommunfullmäktigespresidiums protokoll 2021-05-20, § 4 
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterad 2021-05-06  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 100 
Revisionen protokoll 2021-02-16, § 20 
Revisionens förslag till reviderat reglemente, daterat 2021-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Aase Jönsson (KD) och Ida Andersson (C): Reviderat förslag till reglemente för 
revisionen, i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 28 
maj 2021, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen  
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, MAN, LAMN)  
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Dnr KS 219-2021 

§ 171 Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C) har i juni 2021 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige avseende samordning av vattenfrågorna i 
Svalövs kommun.  

Centerpartiet yrkar på 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. 

 

I ärendet yttrade sig Lennart Pettersson (C) och Mats Hannander (SD).   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2021-06-07 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
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Dnr KS 210-2020 

§ 172 Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Feministiskt initiativ Svalöv har i juni 2020 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om en bemannad mötesplats för alla åldrar. 

Feministiskt initiativ Svalöv yrkar på följande:  

 Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader 
för en mötesplats för olika ideella föreningar och deltagare i alla åldrar.  

 Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur bemanning på 
mötesplatsen kan lösas.  

Styret föreslår att motionen avslås, med hänvisning till kommunstyrelsens 
beslut daterat 2020-11-16, § 295. 

Den 25 maj 2021, § 53 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Den 7 juni 2021,§ 159 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 174, att fatta 
följande beslut: Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 174 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 159 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 53 
Yttrande, daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16 § 295 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-20, § 108 
Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar, daterad 2020-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Motionen 
avslås.   

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP), Jan Zielinski (S), Agneta 
Lenander (V), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L) och 
Bedrija Halilovic (S): Motionen anses besvarad.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Teddy Nilsson m.fl. förslag till beslut.   
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Omröstning begärs och kommunfullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Teddy Nilsson m.fl. förslag till beslut.  

Nej-röst för bifall till Elisabeth Salonen Ripas m.fl. förslag till beslut.  

Omröstningsresultat  

Med 16 ja-röster för bifall Teddy Nilssons .m.fl. förslag och 19 nej-röster för 
bifall till Elisabeth Salonen Ripas m.fl. förslag, har kommunfullmäktige beslutat 
att bifalla Elisabeth Salonen Ripas m.fl. förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 
2).  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD) 
Motionärerna  
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Dnr 241-2020 

§ 173 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla 
som är under välfärdens ansvar 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-07-11 med motionen: Öka säkerheten och 
tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar. I motionen yrkar Liberalerna 
följande:  

 Krav på utdrag ur belastningsregistret införs, i enlighet med ovan 
anfört, för alla grupper av anställda som på något sätt utför sina 
arbetsuppgifter i medborgares bostäder. Detta sker i likhet med den 
rutin som redan finns inom förskola och skola. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med ovan anfört, utreda 
om, och i så fall med vilken periodicitet, nytt utdrag ur 
belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 

Då fullmäktige redan beslutat i linje med motions yrkande, punkt 1 samt att 
motionens yrkande, punkt 2 inte möjliggörs i det presenterade lagförslaget 
föreslås att motionen anses besvarad.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 51, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 306, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 34,  
2021-03-22, § 64, 2021-04-26, § 104, 2021-05-24, § 129 och 2021-05-31, § 
152. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 152 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 129 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 104 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 64 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 34 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 306 
Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 51 
Yttrande, daterat 2020-10-21 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 178 
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Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
Motion, inkom 2020-07-16 

I ärendet yttrade sig Lennart Pettersson (C), Jan Zielinski (S) och Teddy 
Nilsson (SD).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): Ärendet bordläggs.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen 
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Dnr KS 433-2020 

§ 174 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet i Svalöv har i december 2020 till kommunfullmäktige inkommit 
med en motion om skapandet av en ny port till Söderåsen vid Ring Knutstorp. 

Motionen föreslås avslås, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete 
kring Kågeröd som destination och port till Söderåsen, där Ring Knutstorp och 
berörda markägare är viktiga samverkansparter.  

Den 25 maj 2021, § 52 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Den 7 juni 2021,§ 158 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 173, att fatta 
följande beslut: Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 173 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 158 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 52 
Yttrande, daterad 2021-05-18 
Motion, inkommen 2020-12-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Irbladh (C) och Teddy Nilsson (SD): Ärendet bordläggs.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD) 
Motionärerna  
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Dnr VON 25-2021 

§ 175 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande 
arbete på kommunens särskilda boenden 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 
2021-01-22 med motionen “Ökad livskvalité och hälsofrämjande arbete på våra 
äldreboende”. I motionen yrkar Socialdemokraterna 1) att förvaltningen påbörjar 
en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan arbeta närmre varandra 
så att det ges möjlighet för förskola att besöka äldreboende någon dag i 
veckan, samt 2) att särskilt boende och förskolor byggs i anslutning till varandra 
vid nybyggnationer. 

Den 25 maj 2021, § 50 föreslog vård- och omsorgsnämnden att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) 
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, 
daterat 2021-04-20. 

Den 7 juni 2021,§ 160 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 17 juni 2021, § 175, att fatta 
följande beslut: Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2021-04-20. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-17, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 160 
Vård- omsorgsnämndens protokoll 2021-05-06, § 38 
Yttrande, daterat 2021-04-20 
Motion, inkom 2021-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S) och Mats Hannander (SD): Ärendet bordläggs.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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§ 176 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan var 22.23 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet 
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle 
avbrytas 

Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed.   

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 56-2021 

§ 177 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till 
stöd för FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V) inkom 
2021-02-25 med motionen: Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för 
FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande (RÅ 1990 ref. 9) ansett att 
opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som 
normalt endast ankommer på staten och inte på kommuner. I målet hade 
kommunfullmäktige dels beslutat att uttala sig för att kommunen förklaras som 
kärnvapenfri zon, dels att kommunen var beredd att ta emot besök av 
främmande örlogsfartyg endast om dessa uttryckligen garanterade att de inte 
medförde kärnvapen. Domstolen fann därför att kommunfullmäktiges beslut i 
sin helhet föll utanför den kommunala kompetensen (jfr. 2 kap. 2 § 
kommunallagen (2017:725)). 

Förvaltningsrätten i Göteborg har i en dom1 2021-02-26 behandlat ett beslut i 
Göteborgs kommuns fullmäktige 2020-08-20, vilket just innebar att Göteborgs 
kommun skulle ansluta sig till en kampanj från den internationella 
intresseorganisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet. Domen har dock 
överklagats till Kammarrätten i Göteborg2. 

Det förslag i motionen som framförts av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, och 
Miljöpartiet om att kommunen skriver på ICAN:s uppmaning för att visa sitt stöd 
för hur viktigt kommunen anser att det är att förbjuda kärnvapen, innebär att 
kommunen ställer sig bakom en uppmaning till svenska staten att agera på ett 
visst sätt genom att ratificera en internationell konvention. Detta är att anses 
som en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området och ligger således 
inte inom kommunens kompetensområde. Då motionen således inte avser 
någon kommunal angelägenhet, föreslår ordföranden att kommunfullmäktige 
avskriver motionen enligt 5 kap. 35 § KL.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 59, 
2021-04-26, § 97, och 2021-05-24, § 131 samt 2021-05-31, § 154. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 154 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 131 

                                                   
1 Mål nr 11052-20 
2 Mål nr 1721-21 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 97 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 59 
Motion, inkommen 2021-02-25 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN)  
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Dnr 373-2019 

§ 178 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga 
samlad rapport till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  
1.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB 
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen 
yrkas följande:  

 AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till 
Svalövs kommunfullmäktige.  

 Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, 
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.  

 Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en 
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan 
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.  

 Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall 
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms 
nödvändiga.  

 Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av 
kommunens förvaltning.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande. 

Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 215, 
2020-11-30, § 246 samt 2020-12-10, § 259. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 31, 
2021-03-22, § 61, 2021-04-26, § 101, 2021-05-24, § 126 samt 2021-05-31, § 
148. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 148 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 126 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 101 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 61 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 281 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 246 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270 
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27 
Remitteringsbeslut, 2019-12-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212 
Motion, inkommen 2019-10-28 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
AB SvalövsBostäder 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 379-2019 

§ 179 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  
2.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig 
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på 
följande:  

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar 
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens 
ekonomi i balans.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 255.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk 
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och 
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är 
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra 
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är 
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och 
produktivt som möjligt.  

Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete 
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i 
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål-och 
budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk hushållning 
skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av denna plan 
för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra delar 
kommunens organisation och styrning. Denna förändring av organisationen har 
motionären själv ställt sig bakom.”  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 70, följande beslut: 1) Yttrande, daterat 
2020-09-21, antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 271, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 216, 
2020-11-30, § 247 samt 2020-12-10, § 260. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 32, 
2021-03-22, § 62, 2021-04-26, § 102, 2021-05-24, § 379 samt 2021-05-24, § 
149. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 149 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 379 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 102 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 62 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 32 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 282 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 260 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 247 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21 
Remitteringsbeslut 2020-02-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255 
Motion, inkommen 2019-11-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 180 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-02-17 med 
motionen: Återupprätta Folkhälsorådet. I motion föreslås följande:  
 

 Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande 
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall 
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot 
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ. 

 Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika 
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både 
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för 
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat. 

 Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå 
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ. 
 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 64, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, 
daterat 2021-02-16. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 65, 
2021-04-26, § 105, 2021-05-24, § 130 och 2021-05-31, § 153 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 153 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 130 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 105  
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 64 
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Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 15 
Yttrande, daterat 2021-02-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75 
Motion, inkommen 2020-02-17 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MLLG) 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 120-2021 

§ 181 Interpellation, hantering av hot mot politiker i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP) har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande rörande 
hur hat och hot mot förtroendevalda hanteras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 95, 2021-05-24, § 132 och 2021-
05-31, § 155, att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 155 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 132 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), 
daterat 2021-05-21 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 95 
Interpellation, inkommen  

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanterna  
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Dnr KS 361-2020 

§ 182 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för 
Teckomatorp. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 240, 
samt 2020-12-10, § 253. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 276 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 25: 1) Interpellationen får ställas. 
2) Ärendet bordläggs.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 57, 2021-04-26, § 96, 2021-05-
24, § 133 och 2021-05-31, § 155, att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 156 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 133 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 96 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 57 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22, § 276 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 253 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 240 
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M), daterat 2020-11-27 
Interpellation, inkommen 2020-11-01 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(49) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsbilaga 1  

§ 161 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB (ska ärendet avgöras idag) 

Ledamot Ja Nej Avstår  

Teddy Nilsson (SD) 1     

Jan Zielinski (S)   1   

Fredrik Jönsson (C)    1   

Anna Berg von Linde (M) 1     

Anneli Persson (S)   1   

Kim Hellström (SD) 1     

Lennart Pettersson (C)   1   

Torbjörn Ekelund  (L) 1     

Wioletta Kopanska Larsson (SD) 1     

Claes Hallberg (S)   1   

Angelie Fröjd (M) 1     

Marie Irbladh (C)   1   

Sten Schmit (SD) 1     

Angeta Lenander (V)   1   

Nikals Bohn  (S)   1   

Bo Persson (SD) 1     

Eva Inhammar (C)   1   

Kent Kronqvist (S)   1   

Bengt Jönsson (SD) 1     

Stefan Pettersson (M) 1     

Hans Lindström (SD) 1     

Johan Wigrup (C)   1   

Charlotta Eldh (MP)   1   

Anette Hallberg (S)   1   

Aase Jönsson (KD) 1     

Mats Hannander (SD) 1     

Sara Billquits-Selberg (L) 1     

Ida Andersson (C)   1   

Elisabeth Salonen Ripa (FI)   1   

Marcus Donnerhag (S)   1   

Ann Pettersson (M) 1     

Jenny Ulfvin (SD) 1     

Jörgen Persson (SD) 1     

Bedrija Halilovic (S)   1   

Ingrid Ekström (SD) 1     

Summa  18 17   
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Omröstningsbilaga 2  

§ 172  Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar 

Ledamot Ja Nej Avstår  

Teddy Nilsson (SD) 1     

Jan Zielinski (S)   1   

Fredrik Jönsson (C)    1   

Anna Berg von Linde (M) 1     

Anneli Persson (S)   1   

Kim Hellström (SD) 1     

Lennart Pettersson (C)   1   

Torbjörn Ekelund  (L)   1   

Wioletta Kopanska Larsson (SD) 1     

Claes Hallberg (S)   1   

Angelie Fröjd (M) 1     

Marie Irbladh (C)   1   

Sten Schmit (SD) 1     

Angeta Lenander (V)   1   

Nikals Bohn  (S)   1   

Bo Persson (SD) 1     

Eva Inhammar (C)   1   

Kent Kronqvist (S)   1   

Bengt Jönsson (SD) 1     

Stefan Pettersson (M) 1     

Hans Lindström (SD) 1     

Johan Wigrup (C)   1   

Charlotta Eldh (MP)   1   

Anette Hallberg (S)   1   

Aase Jönsson (KD) 1     

Mats Hannander (SD) 1     

Sara Billquits-Selberg (L)   1   

Ida Andersson (C)   1   

Elisabeth Salonen Ripa (FI)   1   

Marcus Donnerhag (S)   1   

Ann Pettersson (M) 1     

Jenny Ulfvin (SD) 1     

Jörgen Persson (SD) 1     

Bedrija Halilovic (S)   1   

Ingrid Ekström (SD) 1     

Summa  16 19   
 


