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Dnr - 

§ 249 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
a) Gustav Ljungquist och Marie Hafström, IP-Only Networks AB, 

informerar om bredbandsutbyggnad i Svalövs kommun. 
b) Utvecklingschef Katarina Borgstrand informerar i) om Svenskt 

Näringslivs årliga rapport om företagsklimatet i Sveriges kommuner, ii) 
Aktivitetshus i Svalövs kommun (Dnr 303-2020) och iii) DUA Svalöv och 
Landskrona - en gemensam överenskommelse om lokala jobbspår i 
samverkan med Arbetsförmedlingen (Dnr 296-2020). 

 
c) Preliminär befolkningsstatistik per 2002-07-31 (Dnr 10-2020). 
d) Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande offentlig upphandling 

av ramavtal för telefoni. Telia Sverige AB beviljas inte prövningstillstånd 
(Dnr 223-2019). 

e) Söderåsens miljöförbund - Protokollsutdrag § 68 - Ekonomiskt 
uppföljning Januari-Augusti 2020 (Dnr 97-2020). 

f) Söderåsens miljöförbund - Protokollsutdrag § 69 - Budget 2021 samt 
flerårsbudget (Dnr 97-2020). 

g) SKR Cirkulär 20:33 - Allmänna bestämmelser, avstängning, pandemi, 
epidemi, smittspridning, Covid-19, SKR Cirkulär 20:34 - Allmänna 
bestämmelser, avstängning, pandemi, epidemi, smittspridning, Covid-
19, BEA, BUI, BAL, SKR Cirkulär 20:35 - PAN, avstängning, pandemi, 
epidemi, smittspridning, Covid-19, SKR Cirkulär 20:36 - 
Semesterlönegrundande frånvaro, semesterlagen, förebyggande 
sjukpenning, smittbärarpenning, riskgrupper, Covid-19, SKR Cirkulär 
20:37 - 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten 
för år 2020, SKR Cirkulär 20:38 - Sänkt Premie för 
Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL år 2021 samt SKR Cirkulär 20:39 - 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023. 

h) Kommunchef Stefan Larsson informerar om i) pågående genomlysning 
av Söderåsens Miljöförbund och ii) aktuell situation vid 
kommunförvaltningen gällande Covid-19. 

i) Ekonomichef Jane Bergman informerar om Kapitaliseringen av 
Kommuninvest ek för (Dnr 293-2020). 

j) Planarkitekt Tobias Varga informerar om rapport gällande prioriteringar 
för infrastruktur och kollektivtrafik i nordvästra Skåne från Familjen 
Helsingborg. 
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k) Socialchef Mikael Lindberg informerar om medverkan vid Öppen 
utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga 2020-10-01 
arrangerad av Riksdagens socialutskott. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 250 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2020-09-29 
Minnesanteckningar, Samrådsmöte med medlemskommunerna, 2020-08-27 
Protokoll från Direktionens sammanträde, Söderåsens miljöförbund 2020-09-22 
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-09-07 
Protokoll från styrelsen för Sydvatten AB, 2020-09-15 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
Ajournering 15.10 – 15.25 
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Dnr 1-2020 

§ 251 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Fredrik Jönsson 
(C) väljs Marie Irbladh (C). 

2. Till ny ledamot i kommunstyrelsens personalutskott efter Fredrik 
Jönsson (C) väljs Eva Inhammar (C).  

3. Marie Irblahds (C) och Eva Inhammars (C) avsägelser godkänns. 

4. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Marie Irbladh 
(C) väljs Johan Wigrup (C). 

5. Till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott efter Eva 
Inhammar (C) väljs Marie Irbladh (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Jönsson (C) inkom 2020-09-01 med avsägelse gällande bl.a. 
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott och 
kommunstyrelsens personalutskott. Avsägelserna godkändes 2020-09-14, § 
228, av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bordlade vid samma tillfälle 
fyllnadsvalen. 
Marie Irbladh (C) inkom 2020-10-05 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Eva Inhammar (C) inkom 2020-10-08 med avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Inhammar (C), inkommen 2020-10-08 
Avsägelse från Marie Irbladh (C), inkommen 2020-10-05 
Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2020-09-01 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS)  
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Dnr 6-2019 

§ 252 Delårsbokslut per 2020-08-31 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Delårsbokslutet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu föreligger delårsbokslut per 2020-08-31 för kommunstyrelsen. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och 
räddningschef Eva Lövbom. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut per 2020-08-31 för kommunstyrelsen, daterat 2020-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): Delårsbokslutet godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr 6-2019 

§ 253 Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Delårsbokslutet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu föreligger delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 
Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Delårsbokslutet 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr 281-2020 

§ 254 Kommunal skattesats 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 
procent per skattekrona för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till beslut kring Mål och Budget 2021 samt plan 2022-2023 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 16 november samt i kommun-
fullmäktige den 30 november. Kommunstyrelsen måste dock enligt Kommunal-
lagen, kapitel 11 föreslå en skattesats senast under oktober månad.  
Kommunstyrelsen remitterade 2020-08-17 förslag till Mål och Budget 2021 med 
plan 2022-2023 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 oktober 2020 (KS § 192/2020).  
Av remissvaret hade nämnderna att särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål 
och visar visare. Inlämnade remissvar överlämnas till kommunstyrelsen för 
fortsatt beredning av ärendet Mål och budget 2021 med plan 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 192/2020 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 september 2020 
Nämndernas remissvar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Angelie Fröjds (M), Wioletta 
Kopanska Larssons (SD), Marie Irbladhs (C), Aase Jönssons (KD), Ingrid 
Ekströms (SD), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt 
till kommunen fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

Icke deltagande i beslut 
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Skatteverket 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 90-2020 

§ 255 Budget 2021, plan 2022 – 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Inkomna remissvar noteras. 
2. Kommunstyrelsens yttrande över budgetram hanteras av 

kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett extra sammanträde 2020-10-27, 
kl 12.45. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, som tillika är budgetberedning, remitterar förslag till mål- och 
budget 2021 med plan 2022 - 2023 berörda nämnder och styrelser. Berörda 
nämnder föreslås yttra sig över föreslagna drift- och investeringsramar samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 192, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen remitterar förslag till mål- och budget 2021 med plan 2022 - 
2023 till berörda nämnder och styrelser. Svar skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 2 oktober 2020. I remissvaret skall nämnderna särskilt yttra 
sig om föreslagen driftram, investeringsram samt lämna förslag om eventuella 
förändringar avseende mål och visare. 

Nu föreligger remissvar från nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Bildningsnämnden 2020-10-01, § 94 
Protokoll från Socialnämnden 2020-10-01, § 142 
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-24, § 130 
Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-23, § 80 
Yttrande från Överförmyndaren, daterat 2020-09-22 
Protokoll från Myndighetsnämnden 2020-09-21, § 96 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2020-09-17 
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2020-09-02, § 27 
Förslagsskrivelse, med bilaga, daterad 2019-08-23  
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 161 
Investeringar - bruttolista 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 53 
Tidplan för mål och budget 2021 med plan 2022-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Inkomna remissvar noteras. 2) 
Kommunstyrelsens yttrande över budgetram hanteras av kommunstyrelsens 
arbetsutskott vid ett extra sammanträde 2020-10-27, kl 12.45. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Icke deltagande i beslut 
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunfullmäktiges presidium 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, CHM, KABD, HSDT, MLLG, MEMG, MSDG, EVLT, AAN, 
MAZO, EMTO, JRKH, DAZK, LELE, HAHZ, FKRT, SAMA, SARA, HESN) 
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Dnr 278-2019 

§ 256 Utredning – Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd                 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning 
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den 
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-11, § 184, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part 
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader 
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i 
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter 
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade 
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för 
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare 
beslutat anslag. 
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 2)Med 
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande 
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie 
sammanträde i mars 2020. 
För att få ett bättre beslutsunderlag rekommenderade den upphandlade 
konsulten från Rådhuset Aragus AB kommunen att göra en marknadsvärdering 
av förhyrt lokalbestånd. 
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-
värdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie 
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för 
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. 
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av 
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att 
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av 
kommunchefen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBM, CHM, KABD, MSDG, MAMG, MLLG, HSDT, EOL) 
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Dnr KS 663-2014 

§ 257 Revidering av förmånspolicy 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Befintlig förmånspolicy med tillhörande riktlinjer daterad den 1 juni 2015 
(KS § 118/2015) upphävs.  

2. Riktlinjer för personalförmåner daterad den 10 juni 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommuns förmånspolicy beslutades 2015-06-01, § 118, av 
kommunstyrelsen. För att säkerställa att förmånsutbudet som erbjuds till 
medarbetarna i Svalövs kommun är fortsatt adekvat fick förvaltningen i uppdrag 
av utskottet 2020-01-21, § 3, att revidera befintlig förmånspolicy. 

Nu föreligger ett förslag till nya riktlinjer för personalförmåner vilket föreslås 
antas, samtidigt som förvaltningen föreslår att den tidigare förmånspolicyn 
upphävs. 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslog 2020-08-26, § 33, 
kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1) Befintlig förmånspolicy med 
tillhörande riktlinjer daterad den 1 juni 2015 (KS § 118/2015) upphävs. 2) 
Riktlinjer för personalförmåner daterad den 10 juni 2020 antas. 
Kommunstyrelsen fattade 2020-09-14, § 230, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 230 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-26, § 33 
Föreslagna riktlinjer med kommentarer  
Befintlig förmånspolicy med kommentarer 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-06-11, § 25 
Riktlinjer för personalförmåner, daterad 2020-06-10 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-06-08 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-01-21, § 3 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 118 
Kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Torbjörn Ekelund (L): 1) Befintlig förmånspolicy med tillhörande riktlinjer daterad 
den 1 juni 2015 (KS § 118/2015) upphävs. 2) Riktlinjer för personalförmåner 
daterad den 10 juni 2020 antas. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(51) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 158-2020 

§ 258 Medborgardialoger och trygghetsfokus samt 
förstärkning av organisationen gällande trygghet, 
säkerhet och beredskap 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Riktlinjer för medborgardialoger med trygghetsfokus enligt skrivelse 

daterad 2020-09-16 antas. 
2. Tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare omvandlas 2021-01-01 

till trygghets- och säkerhetschef. 

3. En tjänst som beredskapssamordnare inrättas fr o m 2021-01-01, vilken 
finansieras av statsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap). 

4. Punkterna 1) – 3) till genomförs under förutsättning av resurssättning i 
Budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommuns Vision 2040 berör vikten av att kommunen agerar med mod 
och framåtanda för att kunna möta frågor på nya sätt. Att ha medborgardialoger 
är förvisso inget nytt arbetssätt, men en medborgardialog i varje tätort årligen är 
ett för Svalövs kommun nytt sätt att hantera frågor som rör trygghet och 
tillgänglighet. Att ha medborgardialoger där alla medborgare bjuds in är ett sätt 
att bredda dialogen och låta de människor frågorna berör vara delaktiga. 
Svalövs kommun ska vara en kommun med hög livskvalitet, gemenskap och 
trygghet för alla åldrar, medborgardialogerna kommer att fokusera på dessa 
frågor och skapar genom att vi träffas mötesplatser för möten som knyter 
samman människor.  
En förutsättning för genomförandet och för att i övrigt upprätthålla en 
tillfredställande nivå på arbetet med trygghet, säkerhet och beredskap, är en 
förstärkning av organisationen med en tjänst som beredskapssamordnare. 
Nuvarande tjänst tas i allt större utsträckning i anspråk av återtagandet av den 
civila beredskapen, bl a vad gäller framtagande av planer, utbildning, planering 
och genomförande av övningar, krigsplacering av personal m m. 

Detta tillsammans med en ökning av antalet säkerhetsincidenter och hot och 
våld mot medarbetare, har gjort att arbetet med trygghet och 
brottsförebyggande har blivit nedprioriterat. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-28, § 63, följande beslut: 1) Under förutsättning 
av kommunstyrelsens beslut, anses samråd avs placering av befattningarna vid 
administrativa avdelningen fr o m 2021-01-01 genomfört. 
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Riktlinjer för medborgardialoger med trygghetsfokus enligt skrivelse daterad 
2020-09-16 antas. 2) Tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare 
omvandlas 2021-01-01 till trygghets- och säkerhetschef. 3) En tjänst som 
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beredskapssamordnare inrättas fr o m 2021-01-01, vilken finansieras av 
statsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 4) 
Punkterna 1) – 3) till genomförs under förutsättning av resurssättning i Budget 
2021, plan 2022 – 2023. 
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Det noteras att den befattningshavare som genom beslut av kommunstyrelsen 
utses till säkerhetsskyddschef i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen 2 
kap 2 §, i den egenskapen ska vara direkt underställd kommunchefen (motsv.), 
men hen kan i övrigt vara underställd annan befattningshavare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 63 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Riktlinjer för medborgardialoger med trygghetsfokus enligt skrivelse 
daterad 2020-09-16 antas. 2) Tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare 
omvandlas 2021-01-01 till trygghets- och säkerhetschef. 3) En tjänst som 
beredskapssamordnare inrättas fr o m 2021-01-01, vilken finansieras av 
statsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 4) 
Punkterna 1) – 3) till genomförs under förutsättning av resurssättning i Budget 
2021, plan 2022 – 2023. 

Marie Irbladh (C): Bifall till punkt 1) i Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Icke deltagande i beslut 
Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) deltar ej i beslutet vad gäller punkterna 
2) – 4). 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SART, KABD) 
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Dnr 303-2020 

§ 259 Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs 
kommun i enlighet med promemoria daterad 6 oktober 2020 till 
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. Nämndernas yttrande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01. Undantag ges för 
bildningsnämnden som ska ha lämnat  sitt yttrande senast 12 
november.  

Sammanfattning av ärendet 
I Svalövs kommun saknas sedan många år en mötesplats för unga i 
kommunens regi. Däremot startades 2017 Familjecentralen, ett initiativ för 
främjande och förebyggande hälsa riktat till en yngre målgrupp. 
Familjecentralen har varit en mycket lyckad satsning och genom en utredning 
av ett aktivitetshus i Svalövs kommun skapas förutsättningar för att ytterligare 
bygga upp kommunens skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna. 
Detta är ytterst en folkhälsofråga men handlar också om kommunens 
attraktivitet som boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna 
vision 2040 skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som 
knyter samman människor i olika åldrar.  
Kommunstyrelsen gav 2020-04-20, § 108, förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning av aktivitets hus i Svalövs kommun. Under våren och sommaren har 
arbetet med utredningen pågått. På grund av Covid-19 har dock utredningens 
upplägg med dialog i form av fysiska möten fått ändras och dialog har skett 
med exempelvis enkäter istället. Utredningen med förslag till fortsatt arbete ska 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober, men en första muntlig presentation 
sker för kommunstyrelsens arbetsutskott på sammanträdet i september. 
Arbetsutskottet fattade 2020-09-28, § 62, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Nu föreligger utredning och tjänsteskrivelse, daterade 2020-10-06. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 
Utredning 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 
Tjänsteskrivelse, förslag utredningsdirektiv, daterad 2020-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund 
(L), Ingrid Ekström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Kommunstyrelsens 
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remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs kommun i enlighet med 
promemoria daterad 6 oktober 2020 till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 
Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01. 
Undantag ges för bildningsnämnden som ska ha lämnat  sitt yttrande senast 12 
november. 

Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): Alla politiska partier i 
kommunfullmäktige ges utrymme att ge ett remissyttrande. 
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, NSFV, SARA, HAHZ, SAMA) 
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Dnr 296-2020 

§ 260 DUA Svalöv och Landskrona - en gemensam 
överenskommelse om lokala jobbspår i samverkan med 
Arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram en överenskommelse om lokala 
jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen.  

2. Kommunstyrelsen översänder beslutet till socialnämnden för beaktande 
i det fortsatta arbetet.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen uppdras att 
underteckna överenskommelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i 
uppdrag att tillsammans med berörda sektorer ta fram en överenskommelse om 
lokala jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 
Detta eftersom överenskommelsen är grundläggande vad gäller att säkerställa 
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunen. 
I likhet med flertalet andra skånska kommuner ingår Svalövs kommun sedan 
tidigare i överenskommelser med Arbetsförmedlingen om samverkan kring 
lokala jobbspår för unga och nyanlända svalövsbor1. Överenskommelserna har 
tagits fram med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 
vid Regeringskansliet. Delegationen har regeringens uppdrag att främja statlig 
och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte 
att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationen 
beslutar också om bidrag för att främja dessa överenskommelser och följer upp 
arbetet kopplat till de lokala överenskommelserna2.  
För framtagandet av överenskommelser utlyser DUA statsbidrag. Kopplat till 
överenskommelser kan efterhand ytterligare statsbidrag utlysas, som blir 
sökbara för de samverkande parterna.  

Arbetsförmedlingen Skåne Väst har informerat förvaltningen om att 
myndigheten framöver kommer att prioritera sådan samverkan som sker inom 
ramen för en DUA- överenskommelse. Det är därför av stor vikt att kommunen 
har en aktuell överenskommelse som är utformad i enlighet med de direktiv 
som DUA anger.  
Ett krav i 2020 års utlysning är att ansökan görs tillsammans med minst en 
annan kommun, samt att målgruppen vidgas från unga och/eller nyanlända till 
att omfatta samtliga kommuninvånare med behov av stöd och insatser från 
både kommun och Arbetsförmedlingen. Svalövs kommun har fört dialog med 

                                                   
1 https://www.dua.se/din-kommun/svalov 
2 https://www.dua.se/om-delegationen 
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Landskrona stad och kommit överens om att ta fram en gemensam 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen Skåne Väst. Parterna har 
tillsammans sökt och beviljats statsbidrag från DUA för framtagandet av en 
sådan överenskommelse. 
Överenskommelsen ger Svalövs kommun tillgång till utökade möjligheter till 
insatser för kommuninvånare i samverkan med Landskrona stad. Parterna ser 
också att överenskommelsen understödjer en sektorsövergripande samverkan 
kring arbetsmarknadsfrågor, eftersom överenskommelsen kräver samverkan 
mellan vuxenutbildning, social sektor och näringslivsenhet. Vidare ser parterna 
att överenskommelsen är grundläggande vad gäller att säkerställa 
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunen.  
Kommunstyrelsen föreslås ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
berörda sektorer slutföra arbetet med överenskommelse om lokala jobbspår i 
samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-09-29, § 61, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen uppdras att ta fram en överenskommelse om lokala 
jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 2) 
Kommunstyrelsen översänder beslutet till socialnämnden för beaktande i det 
fortsatta arbetet. 3) Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras 
att underteckna överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 61 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD) med instämmande av samtliga övriga ledamöter och 
tjänstgörande ersättare: 1) Förvaltningen uppdras att ta fram en 
överenskommelse om lokala jobbspår i samverkan med Landskrona stad och 
Arbetsförmedlingen. 2) Kommunstyrelsen översänder beslutet till 
socialnämnden för beaktande i det fortsatta arbetet. 3) Kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen uppdras att underteckna överenskommelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, MLLG, SAMA) 
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Dnr 717-2013 

§ 261 Utseende av säkerhetsskyddschef 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 196, utses 
räddningschef Eva Lövbom som säkerhetsskyddschef med Ola Spjuth 
som ställföreträdande säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 2 kap 2 § där det framgår att myndigheter ska ha en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. 
Säkerhetsskyddet avser rikets säkerhet och omfattar informationssäkerhet, 
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.  

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 196, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2014-02-10, § 21, utses beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling, kommunledningskontoret, som 
säkerhetsskyddschef med administrativ chef Michael Andersson, 
kommunledningskontoret, som ställföreträdande säkerhetsskyddschef. 

Då beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling nu är tjänstledig, 
får nytt beslut fattas. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 196 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 108 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 21 
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Aase Jönsson (KD): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 
196, utses räddningschef Eva Lövbom som säkerhetsskyddschef med Ola 
Spjuth som ställföreträdande säkerhetsskyddschef. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
Protokollet ska skickas till: 
Säkerhetspolisen 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG, MAN, EOL) 
Ola Spjuth 
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Dnr 228-2019 

§ 262 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 
– förändring av reglementen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: "kollektivtrafik samt färdtjänst och riksfärdtjänst (särskild 
kollektivtrafik)". 

2. Bildningsnämndens reglemente, § 1, kompletteras med en ytterligare 
punkt: "Skolskjutsar". 

3. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: "och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, färdtjänst 
och riksfärdtjänst". 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av fattat beslut om förändring av ansvar för kollektivtrafik och 
färdtjänst, får kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens och 
bildningsnämndens reglementen revideras. 
Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av 
Kompletteringsbudget I beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken 
nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring 
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i 
december 2019.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 233, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, uppdrar 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd 
eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. 
Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i samband med 
behandling av kompletteringsbudget I år 2020.  
Under ett antal år har såväl kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar i Svalövs 
kommun hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Budget för alla trafikslagen 
har också funnits vid denna nämnd.  
Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik 
och färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av 
skolskjutsarna i mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på 
schemaläggning. Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn 
kan då göras av den nämnd och verksamhet som har ansvar för 
skolverksamheten. 
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 129, följande beslut: 1. Samhälls-
byggnadsnämndens, bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-16, föreslagna lösningen 
inhämtas, att vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-07-31. 
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Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31, § 218, följande beslut: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de budgetmässiga 
konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan 2022-2023. Det gäller 
då såväl de direkta kostnaderna för transporterna, som förvaltningens 
personalkostnader m.m. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
uppdras kommunförvaltningen att återkomma med förslag till förändrade 
reglementen och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund 
av förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse. 
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 163, följande beslut: 1) Inkomna 
yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget 
för allmän och särskild kollektivtrafik (färdtjänst) från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvar och budget för 
skolskjutsar överförs till bildningsnämnden. 

Resp nämnd får efter revidering av reglementet, besluta om erforderliga 
förändringar av resp delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 163 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 218 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 44 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-17, § 94 
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-10, § 64 
Yttrande från bildningsnämnden, 2020-06-09, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 233 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 238 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
Skollagen (2010:800) 
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
"kollektivtrafik samt färdtjänst och riksfärdtjänst (särskild kollektivtrafik)". 2) 
Bildningsnämndens reglemente, § 1, kompletteras med en ytterligare punkt: 
"Skolskjutsar". 3) Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1, revideras på 
så sätt att följande text utgår: "och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, 
färdtjänst och riksfärdtjänst". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollsanteckning 
Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): ”Centerpartiet vidhåller sin uppfattning 
att färdtjänsten ska hanteras av vård- och omsorgsnämnden och inte av 
kommunstyrelsen.” 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MAN, LELE, SARA, HAHZ) 
 
Ajournering 16.40 – 16.50 
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Dnr KS 213-2019, SBN 217-2019 

§ 263 Införande av parkeringsövervakning - utvärdering 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Utvärderingen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund att felparkerade fordon återigen har ökat i omfattning och att 
polisen har ytterst begränsade resurser för att utöva parkeringsövervakning så 
har frågan väckts om att återinföra parkeringsövervakning inom Svalövs 
kommun. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (1987:24) får 
kommunen besluta att den själv ska svara för parkeringsövervakning (polisens 
befogenhet kvarstår ändå). I ett sådant beslut ska området som 
parkeringsövervakningen föreslås omfatta anges, likaså ska minsta antalet 
parkeringsvakter/tid som behövs för övervakningen anges. Till parkeringsvakter 
kan förordnas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner eller kommunala 
parkeringsaktiebolag. Även personal hos bevakningsföretag kan förordnas. 
Parkeringsvakter ska ha genomgått lämplig utbildning för uppgiften. Vid 
upprättande av förslag om kommunal parkeringsövervakning ska samråd ske 
med polismyndigheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-06-19, § 100, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med stöd av 2 § Lagen om 
kommunal parkeringsövervakning införs kommunal parkeringsövervakning i 
Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs 
av Svalövs kommun. 3) Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med 
Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 4) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
2019-09-01. 
Kommunfullmäktige fattade 2019-08-26, § 128, följande beslut: 1) Med stöd av 
2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning införs kommunal 
parkeringsövervakning i Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela 
det område som utgörs av Svalövs kommun. 3) Övervakningen ska utföras 
efter avrop i samråd med Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 
4) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
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2019-09-01. 8) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen. 9) En 
utvärdering görs efter 12 månader, det vill säga 1 september 2020 som 
presenteras för kommunstyrelsen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-09-24, § 135, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Utvärderingen godkänns. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-24, § 135 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 128 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 159 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-19, § 100 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05, inkl bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Johan Wigrup 
(C) och Aase Jönsson (KD): 1) Utvärderingen godkänns. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr 233-2020 

§ 264 Återrapportering av fullmäktigebeslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Redovisningen noteras. 
2. Nämnder och styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 68, om rutiner för återrapportering 
av fullmäktigebeslut (Dnr 92-2020). 
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att 
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras. 
De folkvalda förtroendevalda i fullmäktige utgör det högsta beslutande organet i 
kommunen. För att säkerställa verkställighet och följsamhet av de beslut som 
fullmäktige fattar är löpande uppföljning och återrapportering centralt. 
Kanslienheten ansvarar för att föra en aktuell lista över uppdrag beslutade av 
fullmäktige. Denna lista används sedan som underlag för löpande uppföljning 
av vilka beslut som verkställts respektive sådana som ska verkställas. 

Redovisning av verkställda beslut sker löpande genom att politiska beslut 
anmäls till nästkommande fullmäktige. 
Verkställda bifallna motioner redovisas särskilt genom anmälningsärende till 
fullmäktige. 
Återrapportering av ej verkställda beslut sker en gång per halvår, i samband 
med att ej besvarade motioner anmäls till kommunfullmäktige. 

Redovisningen av ej verkställda beslut ska innehålla följande: 

• Vilket uppdrag som avses 

• När uppdraget gavs 

• Ansvarig för verkställighet 

• Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt 

• Åtgärder för verkställande 

• När verkställande kan förväntas ske 
Nämnder och styrelser skall dessutom till kommunfullmäktige snarast för 
anmälan rapportera beviljade externa bidrag vilka utökar respektive nämnds 
och styrelses budget. 
Arbetsutskottet föreslog 2020-09-29, § 65, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisningen noteras. 2) Nämnder 
och styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 65 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29 
Rapport över ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2020-09-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisningen noteras. 2) Nämnder och 
styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, HAHZ, SARA, SAMA, FKRT) 
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Dnr 75-2020 

§ 265 Anmälan av ej besvarade motioner 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per 
den 2020-09-22, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: 
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober.”  
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning 
det datum förteckningen upprättades. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-09-29, § 66, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning 
avseende ej besvarade motioner, per den 2020-09-22, godkänns. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 66 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 99 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av 
sammanställning avseende ej besvarade motioner, per den 2020-09-22, 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande och sektorchef  
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA, SARA, FKRT) 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(51) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 188-2020 

§ 266 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 11 

januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 
september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25 

januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 
september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 

  
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 

anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning 
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 

  
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att 

sammanträdena är offentliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2021. 

Personalutskottet kommer att fatta beslut om sina sammaträdesdatum inom 
kort. 
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att 
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i 
fullmäktiges arbetsordning.   

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 67, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 26 januari, 23 
februari, 30 mars, 4 maj, 25 maj, 27 juli, 31 augusti, 28 september, 2 november, 
23 november och 14 december. 
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 11 januari, 8 
februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 
15 november och 6 december. 

Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) 
följande dagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 
augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 2) 
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Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, 
dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till 
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal 
med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges 
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) 
följande dagar: 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 
augusti, 13 september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25 januari, 
22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 
oktober, 29 november och 20 december. 2) Sammanträden ska kungöras dels 
genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse till 
ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i 
den lokaltidning som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 
3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är 
offentliga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 275-2020 

§ 267 Initiativärende: Redovisa kostnaderna för juridisk 
hjälp 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2.  Initiativärendet föranleder inte några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2020-08-17 med ett 
initiativärende där centerpartiet yrkar följande:  

• att förvaltningen får i uppdrag att på nästa Kommunstyrelsemöte 
redovisa kostnaderna för inhyrd och /eller upphandlad juridisk expertis 
från 2018 till dags datum.  

• att kostnaderna redovisas per verksamhet och vad syftet var och till 
vilken kostnad. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 214, följande beslut: Initiativärendet 
överlämnas till förvaltningen för bredning.  

Nu föreligger svarsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande med en 
redovisning från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 214 
Initiativärende, inkommet 2020-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 2)  Initiativärendet föranleder inte 
några ytterligare åtgärder. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBM, LELE) 
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Dnr 224-2019 

§ 268 Motion, Tillgänglighetsanpassad och 
normbrytande kommunikation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen: 
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

• Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur 
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.  

• Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt 
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.  

• Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som 
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 
Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen. 
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas. 

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17 
Remitteringsbeslut 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132 
Motion, inkommen 2018-12-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 305-2019 

§ 269 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när 
Leader-projektet avslutas 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen: 
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen 
yrkas följande: 

• Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda 
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när 
Leaderprojektet avslutas. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet 
bordlägges. 
Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen. 
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas. 
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02 
Remitteringsbeslut 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150 
Motion, inkommen 2019-09-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås. 
Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): 2) Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget och Marie Irbladhs m fl yrkanden, och 
finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons yrkande. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD) 
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Dnr 373-2019 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27 
Remitteringsbeslut, 2019-12-04  
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212 
Motion, inkommen 2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad. 
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen 
bifalls. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds och Torbjörn Ekelunds 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds yrkande. 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 
 
 

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 kommunfullmätktiges 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. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21 
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Remitteringsbeslut 2020-02-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255 
Motion, inkommen 2019-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS) 
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Dnr 130-2020 

§ 272 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och 
vitalisera politiken i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, daterat 2020-
09-17.  

Reservation 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom 
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera 
politiken i Svalövs kommun. 

I motionen föreslås följande: 

• Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som 
beslutar vem som kan beredas insyn i nämnder. 

• Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med 
insynsplats själv utser vem man vill ska representera partiet i nämnden. 

• Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i 
överläggningar och föra sin åsikt till protokollet. 

• Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna 
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas 
inför beslut. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14 
Yttrande, daterad 2020-09-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76 
Motion, inkommen 2020-03-30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Ekströms (SD), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med 
hänvisning till presidiets yttrande, daterat 2020-09-17. 
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 2) Motionen bifalls. 

Marie Irbladh (C): Bifall till punkt 3) i motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Ingrid Ekströms m fl och Marie Irbladhs 
m fl yrkande vad gäller motionens punkt 3), och finner att kommunstyrelsen 
antar Ingrid Ekströms m fl yrkande. 
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingrid Ekströms m fl och Jan 
Zielinskis yrkande vad gäller motionens punkter 1) – 2) samt 4), och finner att 
kommunstyrelsen antar Ingrid Ekströms m fl yrkande. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 15-2020 

§ 273 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2020 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2020-09-05– 09-30 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
10-12 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 323-2020 

§ 274 Initiativärende, kommunal folkomröstning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut, 2020-08-31, § 152, 
beslutar kommunfullmäktige att folkomröstningen med anledning av 
folkinitiativet ej skall genomföras. 

Reservationer 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Ekelund (L) har 2020-10-04 inkommit med initiativärende med förslag 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut att 
genomföra folkomröstning 2020-12-12 gällande bolagsstyrning. 
Det noteras att ett sådant beslut enl Kommunallagen (2017:725) 5 kap 37 § 2 
st, måste fattas med två tredjedelars majoritet. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Torbjörn Ekelund (L), daterat 2020-10-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelunds (L), Aase Jönssons 
(KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Med ändring av kommunfullmäktiges beslut, 2020-08-31, § 
152, beslutar kommunfullmäktige att folkomröstningen med anledning av 
folkinitiativet ej skall genomföras. 
Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 324-2020 

§ 275 Bolagsbildning Svalövs Energi AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 
2020-11-27.  

Reservationer 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande. 
Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs m fl yrkande (bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 
En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Energi AB föreslås nu. 
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 
1) Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i 
beslut 2020-05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  
Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Energi AB. Svalövs Energi AB skall ha som ändamål 
att bygga infrastruktur avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och 
eldistribution i Svalövs kommun. Bolaget skall också ha möjlighet att producera 
och distribuera fjärrvärme inom Svalövs kommun samt underhålla infrastruktur 
avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution så att 
distributionen är säker. Svalövs Energi AB skall vara kommunens part vid 
utbyggnad av infrastruktur, se till att samordning sker mellan fjärrvärme, IT-
kommunikation, belysning och eldistribution att uppföra, äga, förvalta och hyra 
ut och överlåta anläggningar för informations- och 
kabelkommunikationsverksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Energi AB 
Bolagsordning Svalövs Energi AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, §§ 169-175 
Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund 
(L), Stefan Pettersson (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) : 1) Ärendet 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2020-11-27. 
Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Johan Wigrup (C): Ärendet 
återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ)  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen 
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Dnr 325-2020 

§ 276 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet remitteras till näringslivsrådet och bildningsnämnden för 
yttrande senast 2020-11-13.  

Reservationer 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande. 
Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs m fl yrkande (bilaga 2). 

Sammanfattning av ärendet 
En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Utveckling AB föreslås 
nu. 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen.  
Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 § 168, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019.  
Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 209 följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till 
förvaltningen att sända in yttrande till miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att 
uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen 
av Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för näringslivets 
utveckling i regionen.  
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 1) Inkomna 
yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut 2020-
05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
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kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  
Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Utveckling AB med anledning av ovan. Bolaget skall 
som föremål för sin verksamhet att bedriva utbildning, utveckling och forskning 
inom fordonsteknik, öka Svalöv kommuns attraktivitet som boende- besöks- och 
företagarkommun samt därmed förenlig verksamhet inom Svalövs kommun.  

Bolaget föreslås att som start vara helägt kommunalt aktiebolag men har som 
ambition att dela ägandet och därmed styrelseposterna med ytterligare 
intressenter. 

Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Utveckling AB 
Bolagsordning Svalövs Utveckling AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 169-175 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 209 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Kim Hellström 
(SD): 1) Ärendet remitteras till näringslivsrådet och bildningsnämnden för 
yttrande senast 2020-11-13. 
Marie Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): Ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, LELE, KABD, SARA)  
Näringslivsrådet 
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§ 275 Bolagsbildning Svalövs Energi AB 
 
 
Reservation: 
 
Vi konstaterar att vår protokollsanteckning och därmed motivering till återremissen återigen inte godtogs. Anledningen till att vi 
yrkar på återremiss är att det saknas beslutsunderlag och att det därför inte är möjligt för samhällsbyggnadsnämnden att svara och ta 
ställning till remissen. Uppdraget är därför att beslutsunderlag ska presenteras innan remittering görs till nämnden och de politiska 
partierna. 
 
 
2020-10-13 
 
 
 
Marie Irbladh (C) Johan Wigrup (C) 

 

tel:20201013


§ 276 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 
 
Reservation: 
 
Vi konstaterar att vår protokollsanteckning och därmed motivering till återremissen återigen inte godtogs. Anledningen till att vi 
yrkar på återremiss är att det saknas beslutsunderlag och att det därför inte är möjligt för näringslivsrådet och bildningsnämnden att 
svara och ta ställning till remissen. Uppdraget är därför att beslutsunderlag ska presenteras innan remittering görs till rådet och de 
politiska partierna. 
 
 
2020-10-13 
 
 
 
Marie Irbladh (C) Johan Wigrup (C) 

 

tel:20201013
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