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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.55 
Ajournering: kl. 14.30 – 14.40 
Ajournering: kl. 15.30 – 15.45 
 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Jane Bergman, ekonomichef §§ 184 – 192, §§ 204 - 205 
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 184 – 189, §§ 204 - 205  
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef §§ 184 – 200, § 202 - 205 
Mikael Lindberg, socialchef 
Minela Smajlovic, § 189, §§ 204 – 205 
Niklas Fonskov § 184, §§ 204 - 205  
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist  
Helena Heintz, nämndsekreterare § 196 
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist § 196 
 
 
Deltog via länk: 
 
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats §§ 184 – 196, §§ 204 - 205 
Kristina Carlsson (FI), insynsplats 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-08-20, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 184 - 214 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-17 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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inklusive vuxenutbildning för resultat år 2019 ......................................... 10 
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§ 191 Budget 2020, plan 2021-2022 - Uppföljning för Svalövs kommun per 

2020-06-30 .............................................................................................. 12 
§ 192 Budget 2021, plan 2022 – 2023 – för beslut om remiss ......................... 13 
§ 193 Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt partistöd............. 15 
§ 194 Initiativärende, ”Appen Nyby gör det möjligt för människor att kopplas 

samman digitalt för att hjälpa varandra” .................................................. 17 
§ 195 Lokal lönebildning 2021........................................................................... 19 
§ 196 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 

(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) ................................................................... 22 

§ 197 Hyresavtal - Friluftsbad ........................................................................... 27 
§ 198 Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne (Skånes 

Kommuner) .............................................................................................. 29 
§ 199 Förslag till ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften 

från och med 2021 för Skånes Kommuner (nuvarande 
Kommunförbundet Skåne) ...................................................................... 30 

§ 200 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken ................................... 31 
§ 201 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare .................................................................................................... 33 
§ 202 Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022 ............................ 35 
§ 203 Ny förskola i Billeberga ............................................................................ 37 
§ 204 Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för föreningar i 

Svalövs kommun ..................................................................................... 40 
§ 205 Tillfälligt undantag från regler för bidrag till studieförbunden .................. 42 
§ 206 Avgift för familjerådgivning ...................................................................... 44 
§ 207 Utvärdering av skolskjutsregelverk ......................................................... 46 
§ 208 Motion, Solenergi i Teckomatorp ............................................................ 47 
§ 209 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs 

kommun ................................................................................................... 49 
§ 210 Motion, Gestaltningsprogram .................................................................. 52 
§ 211 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun .......................... 53 
§ 212 Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2020 .............. 54 
§ 213 Kostnadsfria antikroppstester covid-19 ................................................... 55 
§ 214 Initiativärende: Redovisa kostnaderna för juridisk hjälp ......................... 57 
 
 
§ 213 och § 214 lades till dagordningen vid sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 185 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Preliminär befolkningsstatistik för april och maj månader 2020 (SCB) 
(Dnr 10-2020) 

b) Verksamhetsplan och budget 2020 treårsplan 2020-2022, 
Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-11-27 (Dnr 53-2019) 

c) Bjuvs kommun, KS 2020-06-10, § 90, Begäran om utträde ur 
Söderåsens miljöförbund samt inbjudan till medlemsamråd 2020-08-27 
och information inför detta (Dnr 194-2020)  

d) Offentlig upphandling; fråga om interimistiskt förordnande. Högsta 
förvaltningsdomstolen, som senare kommer att ta ställning till frågan om 
prövningstillstånd, beslutar att de upphandlande myndigheterna inte får 
ingå avtal avseende i målet aktuell upphandling av telefoni innan något 
annat har bestämt (telefoni) (Dnr 223-2019) 

e) Överklagande till Förvaltningsrätten av kommunfullmäktiges beslut 
2020-05-25, §§ 93-98, Lokalförsörjningen i Svalövs kommun - 
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition (Dnr 180-2020) 

f) Svaromål gällande överklagande till Förvaltningsrätten av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, §§ 93-98, Lokalförsörjningen i 
Svalövs kommun, Målnr 6667-6672-20 (Dnr 180-2020) 

g) Söderåsens miljöförbund - Ekonomisk uppföljning januari-maj 2020 § 
48, protokollsutdrag från sammanträde 2020-06-09, bilaga med 
redovisning t o m 31 maj 2020 ekonomisk påverkan kopplat till Covid-19 
(Dnr 97-2020) 

h) Region Skånes tågstrategi. Ärendet kommer att behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-14 (Dnr 189-2020) 

i) Intern kontroll, AB SvalövsLokaler, år 2019 (Dnr 3-2020) 

j) Intern kontroll, AB SvalövsBostäder, år 2019 (Dnr 3-2020) 

k) Söderåsens miljöförbund - protokollsutdrag från sammanträdesprotokoll 
2020-06-09, § 49, Alternativ budgetram 2021 (Dnr 100-2020) 

l) SKR Cirkulär 20:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och 
sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin samt 20:31 - Förändring i sommarjobbssatsning från 
och med september (Dnr 2-2020) 

m) Utbildningschef Hans Dahlquist informerar om resultaten i grundskolan 
läsåret 2019/2020 
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n) Förvaltningen informerar: 1) Covid19 (Dnr 126-2020) och 2) Familjen 
Helsingborg meddelar att enbart de kommuner som visat intresse för att 
stödja Ängelholms flygplats ekonomiskt kommer att finansiera den 
juridiska utredningen.  

 

Mötet ajournerades kl. 14.30 – 14.40 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 186 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Ungdomsrådet, 20-07-14, Trygghetssatsning med 
anledning av Covid-19 
Protokoll från styrelsemöte för AB Svalövsbostäder, 2020-05-28 
Protokoll från styrelsemöte för AB Svalövsbostäder, 2020-05-28 
Protokoll från styrelsemöte för AB SvalövsBostäder, 2020-06-11 
Protokoll från styrelsemöte för AB SvalövsLokaler, 2020-06-11 
Protokoll från årsstämma för AB SvalövsBostäder, 2020-06-24 
Protokoll från årsstämma för AB SvalövsLokaler, 2020-06-24 
Protokoll från Landskrona-Svalöv Renhållnings AB, 2020-05-25 
Protokoll, från sammanträde för Direktionen för Kommunförbundet 
Medelpunkten, 2020-03-31 
Protokoll, från sammanträde för Direktionen för Kommunförbundet 
Medelpunkten, 2020-05-26 
Sammanträdesprotokoll från Söderåsens miljöförbund, direktionen, 2020-06-09. 
Årsstämma i Sydvatten AB per Capsulam samt bilagor, 2020-05-28 
Protokoll, från styrelsen för Sydvatten AB, 2020-06-03 
Protokoll fört vid styrelsemöte för FINSAM, 2020-05-13. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2020 

§ 187 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 243-2019 

§ 188 Ansökan om partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr. 

2. Vänsterpartiet 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".  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 49 följande: 1) De i 
kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 2020 med att 
inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i 
Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) (revisionsberättelse från det lokala partiet 
avseende föregående år) och 4) (protokoll från partiets lokala årsmöte för 
innevarande år). Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2020-09-
30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2020-06-30. 3) 
Ansökan skall innehålla en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Den 
särskilde granskarens rapport skall bifogas redovisningen (Kommunallagen 
(2017:725) 4 kap, 29 och 31 §§). 4) Beslut om partistöd fattas i likhet med 
tidigare år löpande. I det fall kommunfullmäktige inte i efterhand godkänner 
fullständig ansökan för parti som sökt och beviljats anstånd, återkrävs 
partistödet.  

Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive ansökan om partistöd för 2020 är 
kompletta.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Vänsterpartiet, daterad 2020-06-30 
Ansökan från Miljöpartiet, daterad 2020-06-09 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 194 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Fredrik Jönsson 
(C) och Jan Zielisnki (S): 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr. 2) 
Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 260-2020, BIN 283-2020 

§ 189 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för 
resultat år 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per 
enhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med 
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin 
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år 
regleras mot denna fond. 

Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 58, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna 
fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras 
via resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, 58 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD) och Fredrik 
Jönsson (C): Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i 
tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (JEBM, HSDT, MAZO, HSDT, UABS) 
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Dnr 6-2019 

§ 190 Budget 2020, plan 2021-2022 – Uppföljning för 
kommunstyrelsen per 2020-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen för kommunstyrelsen per 2020-06-30 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jane Bergman presenterar uppföljning för kommunstyrelsen per 
den 2020-06-30.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning för kommunstyrelsen per 2020-06-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström 
(SD), Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan 
Pettersson (M): Uppföljningen för kommunstyrelsen per 2020-06-30 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 191 Budget 2020, plan 2021-2022 - Uppföljning för 
Svalövs kommun per 2020-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen för Svalövs kommun per 2020-06-30 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jane Bergman presenterar uppföljning för Svalövs kommun per 
den 2020-06-30.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning för Svalövs kommun per 2020-06-30  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen för Svalövs kommun per 2020-06-30 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 90-2020 

§ 192 Budget 2021, plan 2022 – 2023 – för beslut om 
remiss 

Kommunstyrelsens 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. 

Deltar ej 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet 
av ärendet.  

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. 

De olika nämndernas svar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 
oktober 2020 för att kunna behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 2019. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

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), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 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. 
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Beslutsgång 

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

 
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 207-2020 

§ 193 Revisionsrapport, granskning av utbetalning av 
lokalt partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisionens granskningsrapport noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen i samarbete med PwC har genomfört en granskning av 
utbetalning av lokalt partistöd. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsens hantering av den nya lagstiftningen för lokalt partistöd är 
ändamålsenligt utifrån vad kommunallagen föreskriver. 

Av de sju revisionsfrågorna har revisionen bedömt att kommunen uppfyller fem 
stycken och delvis uppfyller 2 stycken. 

Den första frågan med bedömning delvis uppfyllt är ”Är fullmäktiges beslut om 
att betala ut partistöd anpassat till kommunens budgetprocess?”. Revisionen 
rekommenderar kommunstyrelsen att se över processen så att beslutet om 
partistödets storlek fattas i samband med budgeten för att medge partierna 
möjlighet att anpassa sin verksamhet och säkerställa följsamhet till riktlinjerna. 

Den andra frågan med bedömning delvis uppfyllt är ”Har fullmäktige utsett 
någon att granska partiernas skriftliga redovisning?” där revisionen lägger fram 
att det av kommunfullmäktige inte utsetts någon att granska partiernas skriftliga 
redovisningar. Det bör dock noteras att det varken i förarbeten, lag, 
kommentarer eller cirkulär från SKR finns skrivningar om att kommunen skall 
utse en särskild granskare. Det enda SKR skriver om handläggning av 
utbetalning av partistöd i cirkulär 14:12 är att de handläggningsåtgärder som 
ingår i sedvanlig beredning inför ett beslut i fullmäktige i dessa fall bör ta sikte 
på att stadgade formkrav är uppfyllda. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 41, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport 
noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 41 
Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt partistöd 
Missiv, granskning av utbetalning av lokalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Revisionens granskningsrapport 
noteras. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 136-2020 

§ 194 Initiativärende, ”Appen Nyby gör det möjligt för 
människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa 
varandra” 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Initiativärendet avslås. 
 

Reservation  

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet i Svalöv har inkommit med ett initiativärende till kommunstyrelsen. 
I ärendet yrkar Centerpartiet på att Svalövs kommun tar del av Helsingborgs 
stads erfarenheter av appen Nyby samt därefter inför appen som ett stöd för 
kommunens invånare.  

Appen Nyby är en meddelandeplattform där kontakt mellan individer som har 
behov av hjälp och individer som kan bistå med hjälp kan förmedlas. 
Licenskostnaden för appen är hög och behovsbilden i kommunen är oklar. 
Dessutom finns det andra appar och forum, bland annat Facebook, 
Godagrannar.nu, Telehelp.se med flera för volontärer och hjälpsökande att hitta 
varandra. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-05, § 40, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Initiativärendet avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 40 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-07-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 106 
Initiativärende från Fredrik Jönsson och Marie Irbladh, Centerpartiet, daterad 
2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): Initiativärendet avslås. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Initiativärendet bifalls.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl förslag till beslut.    
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Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 185-2020 

§ 195 Lokal lönebildning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Utrymmet för 2021 års löneöversyn fastställs till: 
3,5 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,4 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas 
för riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 

2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2021 års löneöversyn: 
Behöriga pedagoger inom gymnasieskolan, ca 55 personer. 
Nyutexaminerade akademiker med förvaltningsinriktning, ca 15 
personer. 
Funktionsspecialister inom måltidsservice, gata/park och 
arbetsmarknad, ca 30 personer. 
Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning som 
nyttjas i det dagliga arbetet, ca 15 personer. 
Stödpedagoger inom LSS, ca 15 personer. 

Deltar ej 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Torbjörn Ekelund 
(L) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger behov av att fastställa löneutrymme samt förorda vilka 
yrkesgrupper som ska prioriteras inför 2021 års löneöversyn. 

På grund av rådande pandemi har SKR överenskommit med samtliga motparter 
att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020 och förlänga befintliga avtal till den 
31 oktober 2020. 

Följden av denna överenskommelse är att löneöversynen för 2020 inte kunnat 
slutföras och därmed saknas aktuell lönestatistik. Föreslagna prioriteringar 
utgår därför från ledningsgruppens syn gällande kompetensförsörjning och 
utskottets övergripande viljeinriktning för lokal lönebildning. 

Arbetet med att uppnå konkurrenskraftiga löner i Svalövs kommun och därmed 
möjliggöra en god kompetensförsörjning fortsätter enligt tidigare modell, som 
har visat sig vara framgångsrik och uppskattad. 

Inför löneöversynen 2020 beslutade kommunstyrelsen 2019-09-16, § 181 att 
avsätta ett särskilt utrymme disponerat av förvaltningschefen Denna lösning har 
fallit mycket väl ut och har varit ett effektivt verktyg i den samlade 
lönebildningen. 

Förvaltningen föreslår därför att 2021 års löneutrymme sätts till 3,5 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper samt 2,4 procent av löne-
underlagssumman för övriga yrkesgrupper. Därutöver avdelas 0,1 procent av 
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löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper för riktade lönesatsningar enligt 
förvaltningschefens bestämmande. 

Personalutskottet föreslog 2020-06-12, § 27, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utrymmet för 2021 års löneöversyn fastställs till: 

3,5 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,4 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 

 
2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2021 års löneöversyn: 
Behöriga pedagoger inom gymnasieskolan, ca 55 personer. 
Nyutexaminerade akademiker med förvaltningsinriktning, ca 15 personer. 
Funktionsspecialister inom måltidsservice, gata/park och arbetsmarknad, ca 30 
personer. 
Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning som nyttjas i 
det dagliga arbetet, ca 15 personer. 
Stödpedagoger inom LSS, ca 15 personer. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2020-06-12, § 27 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-12-17, § 55 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 181 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-08-20, § 40 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-06-04, § 37 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C):  

1) Utrymmet för 2021 års löneöversyn fastställs till: 

3,5 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,4 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 

2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2021 års löneöversyn: 

Behöriga pedagoger inom gymnasieskolan, ca 55 personer. 
Nyutexaminerade akademiker med förvaltningsinriktning, ca 15 personer. 
Funktionsspecialister inom måltidsservice, gata/park och arbetsmarknad, ca 30 
personer. 
Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning som nyttjas i 
det dagliga arbetet, ca 15 personer. 
Stödpedagoger inom LSS, ca 15 personer. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 149-2020 

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

Kommunstyrelsens beslut  

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
förvaltningen under valnämnden genomföra folkomröstningen. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
förvaltningen inkomma med tilläggsäskande för genomförande av valet i 
driftbudget 2020 för beslut i kommunfullmäktige i september månad 
2020. 

3. Beslut om formuleringen av den fråga och de svarsalternativ som ska 
ställas till de röstberättigade, samt om röstsedlarnas antal, innehåll och 
utseende bereds vid ett extrainsatt kommunstyrelse sammanträde den 
31 augusti 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 
8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras ang 
förslag till förändrad bolagsorganisation m m. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
också följande beslut fattas: 

2. Folkomröstningen skall genomföras den 14 november 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden 
beslutar om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 

3. Valnämnden uppdras snarast samråda med Valmyndigheten gällande 
förslaget till datum. 

4. Indelningen i valdistrikt förändras fr o m detta val på så sätt att 
valdistriktet ”Billeberga – Tågarp” delas och ett valdistrikt ”Billeberga” 
omfattande förutvarande Billeberga församling och ett valdistrikt 
”Tågarp” omfattande förutvarande Sireköpinge församling bildas. 

5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen 
Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 
Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 
Teckomatorp – Norrvidinge Parkskolan, gymnastiksal alt matsal 
Billeberga  Idrottshallen alt scoutstugan 
Tågarp  Församlingshemmet 
Kågeröd  Idrottshallen 
Röstånga  Turistinformationen 
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6. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (5 till 14 november); en 
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta 
beslut om lokaler och tider. 

7. Budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare ska vara 
tillåten enl vallagens regler. 

8. Ångerröstning är inte tillåten. 

9. Sluträkning ska genomföras onsdagen efter folkomröstningen, kl. 10.00. 

10. Valnämnden uppdras att genomföra folkomröstningen. 

11. Valnämnden bemyndigas fatta vidare beslut för folkomröstningens 
genomförande. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C) 
och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut avseende punkt 3) samt förslag till fullmäktige, punkt 8).  

Sammanfattning av ärendet 

Under den politiska beredningen av ärendet gällande fastighetsförvaltning och 
organisation av kommunens bolag, väcktes ett s k folkinitiativ och ett stort antal 
namnunderskrifter samlades in. Dessa överlämnades till kommunfullmäktiges 
presidium 2020-06-15. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 181, följande beslut: Förvaltningen 
uppdras att, för det fall att en namninsamling ges in, bereda ärendet inför 
behandling i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. Man beslutade 
också genomföra ett extra sammanträde 2020-06-16, dagen efter det att 
namnunderskrifterna samlats in. Sammanträdet genomfördes och 
kommunstyrelsen informerades om de inlämnade namnunderskrifterna.  

Av kommunallagen 8 kap, 2 § framgår följande: Ärende om att hålla 
folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den 
aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, 
uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer 
och uppgift om deras adresser. 

De insamlade namnlistorna har genomgåtts, och det kan konstateras att antalet 
namnunderskrifter som uppfyller lagkraven är drygt 1 600. Det innebär att 
kravet på att minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna 
ställt sig bakom initiativet uppfylls med marginal. Det exakta antalet 
röstberättigade i kommunen är dock inte känt förrän röstlängder överlämnats av 
Valmyndigheten. Vid valen år 2018 resp 2019 uppgick antalet röstberättigade 
till 10 596 resp 10 019. 

Mot bakgrund av genomförd namninsamling har kommunfullmäktige nu att ta 
ställning till om en folkomröstning ang förslag till förändrad bolagsorganisation 
m m ska genomföras i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 § 
samt 5 kap 36 – 37 §§. 
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Om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget, skall folkomröstningen genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07 
PM gällande räkning av inlämnade namnunderskrifter, daterat 2020-07-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-16, § 183 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 181 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström 
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Fredrik 
Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): 1) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen under valnämnden 
genomföra folkomröstningen. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, uppdras förvaltningen inkomma med tilläggsäskande för genomförande 
av valet i driftbudget 2020 för beslut i kommunfullmäktige i september månad 
2020. 
 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström 
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Fredrik 
Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall 
folkomröstning genomföras ang förslag till förändrad bolagsorganisation m m.  

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
också följande beslut fattas: 

2)  Folkomröstningen skall genomföras den 14 november 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar 
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 3) Valnämnden 
uppdras snarast samråda med Valmyndigheten gällande förslaget till datum. 4) 
Indelningen i valdistrikt förändras fr o m detta val på så sätt att valdistriktet 
”Billeberga – Tågarp” delas och ett valdistrikt ”Billeberga” omfattande 
förutvarande Billeberga församling och ett valdistrikt ”Tågarp” omfattande 
förutvarande Sireköpinge församling bildas.  

5) Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen 

Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 

Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 

Teckomatorp – Norrvidinge Parkskolan, gymnastiksal alt matsal 

Billeberga  Idrottshallen alt scoutstugan 

Tågarp  Församlingshemmet 

Kågeröd  Idrottshallen 
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Röstånga  Turistinformationen 

6) Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (5 till 14 november); en 
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta beslut om 
lokaler och tider. 7) Budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare 
ska vara tillåten enl vallagens regler.  

 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström 
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L): 8) Ångerröstning 
är inte tillåten.  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C) 
och Marie Irbladh (C): 8) Ångerröstning är tillåten. 

 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström 
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Fredrik 
Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): 9) Sluträkning ska genomföras onsdagen 
efter folkomröstningen, kl. 10.00. 10) Valnämnden uppdras att genomföra 
folkomröstningen. 11) Valnämnden bemyndigas fatta vidare beslut för 
folkomröstningens genomförande. 
 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), 
och Marie Irbladh (C):Tilläggsyrkande:  

Följande frågor ska ställas i folkomröstningen: 
JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 
Nej - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

Torbjörn Ekelund (L): Fredrik Jönssons m.fl tilläggsyrkande avslås.  

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD) 
och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Beslut om formuleringen av den fråga 
och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, samt om 
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende bereds vid ett extrainsatt 
kommunstyrelse sammanträde den 31 augusti 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande börjar med att ta upp förslag till beslut i kommunstyrelsen punkt 1) 
och punkt 2) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Sedan tar ordförande upp förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige punkt 1) t.o.m. punkt 7) samt punkt 9) t.o.m. 11) för beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter ställer ordförande de två förslagen avseende punkt 8) mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. 
förslag till beslut.  

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

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

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till Teddy Nilssons m.fl. förslag och 5 nej-röster för bifall 
till Fredrik Jönsson m.fl. förslag, har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Teddy 
Nilssons m.fl. förslag till beslut.  Se omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång avseende tilläggsyrkande  

Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds avslagsyrkande för beslut och finner att 
kommunstyrelsen avslår det.  

Därefter ställer ordförande Fredrik Jönssons m.fl. tilläggsyrkande mot Angelie 
Fröjds m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut.  

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut.  

Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m.fl. tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för bifall till Angelie Fröjds m.fl. förslag och 5 nej-röster för bifall 
till Fredrik Jönsson m.fl. tilläggsyrkande samt 1 ledamot som avstår från att 
rösta, har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Angelie Fröjds m.fl. 
ändringsyrkande. Se omröstningsbilaga 2). 

 
Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA) 
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Dnr KS 118-2019 

§ 197 Hyresavtal - Friluftsbad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet fattade 2019-09-30, § 72, följande beslut: 1) Administrative 
chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL Kommentus tecknade 
ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de aktuella avtalen varit korrekt 
och om fattade beslut tillkommit i laga ordning, och om så inte är fallet, det 
vållat kommunen ekonomisk eller annan skada. 

Advokat Olle Höglund har i rapport redogjort för sin rättsliga bedömning av 
beslut och ingångna avtal av Svalövs kommun rörande Röstånga friluftsbad.  

Arbetsutskottet fattade 2020-01-28, § 2, följande beslut: 1) Rapporten 
godkänns. 2) Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsens sammanträde 
i mars, lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden 
avseende bad, camping och simskola. 

Mot bakgrund av beslut i arbetsutskottet i januari månad, återkommer 
förvaltningen med förslag till uppdrag. Uppdraget avses syfta till en mer rimlig 
lösning vad gäller framtida ägar- och driftsförhållanden för friluftsbadet i 
Röstånga. 

Avtalet gällande själva friluftsbadet tecknades 2008 och löpte på tio år. 
Eftersom det inte sagts upp har det förlängts t o m 2023-03-31. Kommunen kan 
säga upp avtalet, och då skall det göras senast 2021-03-31. Om så görs, blir 
säsongen 2022 den sista med nuvarande avtalsförhållanden.  

Det finns, med tanke på den förlängning av avtalet med fem år som annars 
görs, skäl att genomföra processen på så sätt att beslut om framtida 
förhållanden kan fattas i god tid före 2021-03-31. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut 
om uppsägning av aktuellt avtal. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57, följande beslut: 1) Kommunchef 
Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag till för framtida 
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden för friluftsbadet 
i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 100 000 kr ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. 4) Kommunchefen uppdras att hålla 
kommunstyrelsen löpande informerad. 

Av tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04, framgår bl a följande: ”Det finns, med 
tanke på den förlängning av avtalet med fem år som annars görs, skäl att 
genomföra processen på så sätt att beslut om framtida förhållanden kan fattas i 
god tid före 2021-03-31. 
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Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut 
om uppsägning av aktuellt avtal. 

P g a rådande omständigheter har arbetet inte kunnat prioriteras under våren 
2020. Det finns dock gott om tid att säga upp avtalet, vilket ska ske senast 
2021-03-21. 

Erfarenheterna av samarbetet med motparten Nordic Camping AB har under 
sommaren 2020 inte varit goda. Företaget har inte levt upp till de avtalade 
åtagandena, vilket påtalats flera gånger från kommunförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås nu säga upp gällande avtal, med avsikt att 
finna en annan lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev 
avtalsförhållanden. Avtalets sista giltighetsdag blir då 2023-03-31. I det fall det 
inte sägs upp, förlängs det med automatik ytterligare fem år. 

Uppdraget till kommunchefen beslutat av kommunstyrelsen 2020-03-09, § 57, 
kvarstår således. 

Det noteras att det särskilda avtalet gällande tillbyggnad till entrén fortsatt gäller 
t o m 2039-12-31.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, §57 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 2 
Rapport, daterad 2020-01-27 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 72 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSFV, MSDG, MSWN, HSDT,HAHZ, SARA) 
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Dnr 226-2020 

§ 198 Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet 
Skåne (Skånes Kommuner) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-
10-02 rösta för förslaget till nya stadgar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har utlyst ett extra förbundsmöte den 2 
oktober utifrån behov att göra förändringar i nuvarande stadgar. Förslag till nya 
stadgar har skickats ut till Skånes kommuner.  

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-05, § 42, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommuns ombud 
instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-10-02 rösta för förslaget till nya 
stadgar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-08-05, § 42 
Kallelse till Kommunförbundets Skånes extra förbundsmöte, 2 oktober 2020 
Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-10-02 rösta för 
förslaget till nya stadgar. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 227-2020 

§ 199 Förslag till ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för 
Skånes Kommuner (nuvarande Kommunförbundet 
Skåne) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Svalövs kommun godkänner för sin del förslaget till ändrad 
finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter fr.o.m. 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter beredning med samtliga medlemskommuner beslutade Kommunförbundet 
Skånes styrelse den 25 juni 2020 om ett förslag på ändrad finansieringsmodell 
som kommer att tas upp för beslut på extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 
2020. 

För att förbundsmötet den 2 oktober 2020 ska kunna godkänna en ändring av 
finansieringsmodell krävs enligt stadgarna att samtliga medlemskommuner är 
eniga. 

Kommunernas svar ska vara Kommunförbundet Skånes kansli till handa senast 
den 29 september 2020. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 43, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun godkänner för sin del förslaget till ändrad 
finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter fr o m 2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 43 
Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från 
och med 2021 för Skånes Kommuner, inkl. bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Svalövs kommun godkänner för sin 
del förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter   
fr.o.m. 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, LELE)  
Kommunförbundet Skåne 
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Dnr 228-2019 

§ 200 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  
 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige i beslut 2019-04-29, § 65, 
punkt 13 samt 2019-12-16, § 233, föreligger nu ett förslag till hantering av 
kollektivtrafiken framgent. Förslaget innebär att hantering och budget för 
kollektivtrafik och färdtjänst (särskild kollektivtrafik) fr o m 2021-01-01 hanteras 
av kommunstyrelsen och skolskjutsar hanteras och budgeteras vid 
bildningsnämnden. 

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.  

Yttranden har nu inkommit från nämnderna. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna yttranden från 
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget 
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för allmän och särskild kollektivtrafik (färdtjänst) från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvar och budget för 
skolskjutsar överförs till bildningsnämnden. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen fatta 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. 

Beslutsunderlag 

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 Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsen kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Bildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Samtliga sektorschefer 
Kommunförvaltningen (MAN,LELE, HAHZ, SARA) 
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Dnr 355-2019 

§ 201 Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 127, 
bemyndigas arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda 
nämnder, för beredning i kommunstyrelsen och beslut i 
kommunfullmäktige i november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap 3 § framgår följande: 

”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utför av privata utförare.  

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”   

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020. 

På grund av den ökande arbetsbelastningen med anledning av Covid-19 
föreslår förvaltningen att förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast september månad 2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 127, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12, uppdras förvaltningen ta fram 
förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast i september 
månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 127 
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11  
Kommunallagen (SFS 017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 
127, bemyndigas arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda 
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nämnder, för beredning i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige i 
november 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Vik nämndsekreterare Sara Rävås 
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Dnr KS 117-2020, SN 8-2020 

§ 202 Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Remissen avseende förslag till Svalövs kommuns program för 
familjefrid 2020 – 2022, daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet 
återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med 
berörda parter. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalöv kommuns familjefridsprogram för perioden 2016-2018, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-04-25, § 63 har nu reviderats och med anledning av 
detta föreslås föreliggande program för familjefrid för perioden 2020-2022.  

Programmet berör hela kommunen och flera kommunala verksamheter, 
eftersom arbetet mot våld i nära relationer, utöver utredning och insatser, ska 
innehålla förebyggande och upptäckande arbete. Centrala verksamheter är 
kommunens HR-avdelning, skola, vård och omsorg, LSS samt social sektor. 

Socialnämnden föreslog 2020-02-27, § 36, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till program för familjefrid 
2020-2022 för Svalövs kommun antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 95, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
personalutskottet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 
31 juli 2020. 

Förvaltningen föreslår nu att ärendet återremitteras till socialnämnden för 
omarbetning. 

Personalutskottet föreslog 2020-06-12, § 26, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Remissen avseende förslag till Svalövs kommuns program för 
familjefrid 2020 – 2022, daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet 
återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med berörda 
parter. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-06-12, § 26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 95 
Socialnämndens protokoll 2020-02-27, § 36 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 
Förslag till program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 64 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(59) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C): Remissen avseende förslag till 
Svalövs kommuns program för familjefrid 2020 – 2022, daterat 2020-01-20, 
återkallas och ärendet återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i 
samråd med berörda parter. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enligt med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (kommunchef, HR-chef, samtliga sektorchefer, SARA, LELE) 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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Dnr KS 213-2020, SBN 368-2020, BIN 284-2020  

§ 203 Ny förskola i Billeberga 

Kommunstyrelsens för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på 
lokalisering, lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny förskola i 
Billeberga omfattande ca sex avdelningar via förhyrning i nybyggnad.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med 
exploatör/hyresvärd. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på 
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S) deltar ej i beslutet.  

Reservation 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig till förmån för Fredrik 
Jönssons ändringsyrkande avseende punkt 1).  

Sammanfattning av ärendet 

Billeberga fortsätter att växa. Maxkapaciteten idag med tre avdelningar i 
befintliga lokaler inom Kvarnliden är nådd. Det innebär att barn i Billeberga 
erbjuds plats på Alfabo i Tågarp. Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga fullt 
ut och kan svårligen anpassas till dagens krav på god pedagogik. 

Enligt framtaget lokalförsörjningsprogram beslutat i kommunstyrelsen 2018-04-
09 i stort och enligt utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-
2030, daterad 2019-06-30, inom sektor Utbildning identifieras bl.a. framtida 
behov av förskoleplatser i Billeberga. Det sammanlagda behovet är ca sex 
avdelningar. 

Kommunen behöver mot bakgrund av ovan omgående planera för byggnation 
av en ny förskola i Billeberga med kapacitet för att möta behovet av 
förskoleplatser i Billeberga ändra fram till 2030, vilket i nuläget bedöms vara en 
förskola med cirka sex (6) avdelningar. En nybyggnation av förskola kan 
innebära att befintlig förskola på Kvarnliden i Billeberga avvecklas. Ambitionen 
är att den nya förskolan ska vara färdigställd senast under år 2022.  

Då etablering av ny förskola med största sannolikhet måste ske på annan 
fastighet än inom dagens befintliga blir det troligen nödvändigt med 
framtagande av ny detaljplan eller mindre detaljplaneändring, beroende på var 
lämpligast lokalisering kan identifieras. 

Bildningsnämnden fattade 2020-06-09, § 59, följande beslut: 1) 
Bildningsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med 
förslag på lokalisering, lokalprogram samt preliminär hyreskostnad för ny 
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förskola i Billeberga omfattande cirka sex avdelningar, som underlag inför 
investeringsbeslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens föreslog 2020-06-17, § 101, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden 
ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering, lokalprogram (samt preliminär 
hyreskostnad) för ny förskola i Billeberga omfattande ca sex avdelningar via 
förhyrning i nybyggnad. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
teckna avsiktsförklaring med exploatör/hyresvärd. 3) 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på 
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 101 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-06-02 
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 59 
Lokalförsörjningsprogram beslutat i KS 2018-04-09 
Utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030, daterad 2019-
06-30 inom sektor Utbildning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) 
och Stefan Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta 
fram förslag på lokalisering, lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny 
förskola i Billeberga omfattande ca sex avdelningar via förhyrning i nybyggnad. 
2) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med 
exploatör/hyresvärd. 3) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
återkomma med förslag på samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd. 

Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkande avseende punkt 1): Istället för sex nya 
avdelningar yrkar vi på att det byggs fyra avdelningar. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl. förslag avseende punkt 2) och 3) till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter ställer ordförande Teddy Nilssons m.fl. förslag punkt 1) mot Fredriks 
Jönsons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Teddy Nilssons m.fl. förslag punkt 1).  

 

Protokollsanteckning från Fredrik Jönsson (C):  

I underlaget till beslutet står det att sex avdelningar kommer behövas 2030. Vi 
menar att vi inte kan bygga in överkapacitet under så många år innan behovet 
uppstår. Tanken är att förskolan ska stå klar våren 2022. Vi anser därför att det 
är bättre att bygga fyra avdelningar nu, det vill säga en avdelning extra utöver 
de tre som ska ersättas på Kvarnliden. Att bygga ut barnomsorgen i Billeberga 
med en extra avdelning kommer göra att orten klarar barnomsorgskön de 
närmaste åren. När barngrupperna därefter ökar kan vi bygga på med 
ytterligare två avdelningar, precis som vi historiskt gjort i vår kommun. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT, ELPN, HSDG, HAHZ, SARA) 
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Dnr KS 262-2020, BIN 281-2020 

§ 204 Tillfälligt undantag från regler i 
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/1-
2020 till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019. 

2. De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat 
och LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn 
till uteblivna sammankomster under perioden. 

3. Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 1/7-
2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det lokala aktivitetsstödet (LOK) till föreningar baseras på antal 
sammankomster. Många föreningar har det tufft just nu på grund av 
coronaviruset och en stor del av föreningarnas sammankomster, 
träningar/tävlingar, läger och arrangemang under främst mars och april har blivit 
inställda på inrådan av Folkhälsomyndigheten och RF (Riksidrottsförbundet). 
Detta innebär att stödet till föreningarna för perioden 1/1 till den 30/6 kommer 
minska kraftigt. 

Då det lokala aktivitetsstödet är en viktig grundplåt för många barn- ,ungdoms- 
och pensionärsföreningar i Svalövs kommun är det av största vikt att tillse att en 
minskning av detta bidrag inte försämrar föreningarnas ekonomi ytterligare.  

Därför är förvaltningens förslag att tillse att de föreningar som lämnar in 
ansökan om LOK-stöd för perioden 1/1-20 till 30/6-20 kommer erhålla minst 
samma bidragssumma som under samma period 2019. 

För nya föreningar (2-3 stycken) som ej var bidragsberättigade under 2019 är 
förslaget att förvaltningen utreder dessa separat om vilket LOK-stöd de rimligt 
är berättigade till, med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden. 

Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 68, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs föreningar erbjuds minst 
samma LOK-stöd för perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 som de erhöll 
motsvarande period 2019. 2) De föreningar som ej var bidragsberättigade 
under 2019 utreds separat och LOK-stödet beräknas utifrån en 
rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna sammankomster under 
perioden. 3) Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 
1/7-2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår. 
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Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 68  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström 
(SD), Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren (S) och 
Torbjörn Ekelund (L): 1) Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för 
perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019. 2) De 
föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat och LOK-
stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna 
sammankomster under perioden. 3) Bildningsnämnden får mandat att ta 
samma beslut för perioden 1/7-2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen 
för föreningarna kvarstår. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, NSFV, SARA) 
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Dnr KS 261-2020, BIN 252-2020 

§ 205 Tillfälligt undantag från regler för bidrag till 
studieförbunden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för bidrag till 
studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för 
utbetalning av volymbidrag avseende föregående år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkbildningsrådet har beslutat att göra ett undantag i sina bestämmelser och 
bortse från 2020 års statistik vid utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta 
för att undvika att studieförbunden drabbas ytterligare till följd av coronakrisen. I 
en gemensam skrivelse till kommunen har studieförbunden bett om att även 
Svalövs kommun ska göra ett undantag för 2020. Förvaltningen gör 
bedömningen att förfrågan är rimlig. Då Svalövs kommun tillämpar Familjen 
Helsingborgs gemensamma regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, 
måste dessa vara antagna i sin helhet. Förvaltningen önskar därför få tillåtelse 
att göra ett tillfälligt undantag från gällande regelverk, och använda 2019 års 
statistik vid kommunens nästkommande utbetalning av volymbidrag till 
studieförbunden.  

Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Under 2021 görs ett undantag från 
gällande regler för bidrag till studieförbunden och 2019 års statistik får 
användas som underlag för utbetalning av volymbidrag avseende föregående 
år. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 67 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med 
Coronakrisen, skrivelse daterad 2020-05-11 
Protokoll 2020:3, Folkbildningsrådets styrelse, dnr 20/00287 
Regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, antagna 2018-12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström 
(SD), Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren (S) och 
Torbjörn Ekelund (L): Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för 
bidrag till studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för 
utbetalning av volymbidrag avseende föregående år. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, UABS, SARA) 
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Dnr KS 263-2020, SN 53-2020 

§ 206 Avgift för familjerådgivning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Från och med den 1 januari 2021 är avgiften för familjerådgivning 
300 kr per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt. Vid uteblivet besök 
ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte har 
avbokats 24 timmar innan avtalad tid.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1996-08-26, § 117 (Dnr 96.160.706), att en 
besöksavgift vid familjerådgivning uttas med 125 kr fr.o.m. 1996-09-01. Svalövs 
kommuns avgift för familjerådgivning har inte justerats sedan dess.   

Aktuellt samverkansavtal om gemensam familjerådgivning mellan kommunerna 
Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Kävlinge, Hörby, Höör och Svalöv 
upphör per den sista december 2020. Arbete pågår för att familjerådgivning ska 
kunna erbjudas via Familjen Helsingborg genom en gemensam upphandling av 
familjerådgivning (samtliga kommuner ingår inte i upphandlingen). 

Avgift familjerådgivning 

Kommun Avgift 

Burlöv 200 kr 

Hörby 150 kr 

Höör 300 kr 

Kävlinge 300 kr 

Lomma 400 kr 

Lund 300 kr 

Staffanstorp 200 kr 

Svedala 400 kr 

Helsingborg 200 kr 

Höganäs 287 kr 

Landskrona 125 kr 

Åstorp 200 kr 

Ängelholm 200 kr 

 

Uppgifter är hämtade från https://www.lund.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivning/ 
samt från övriga kommuners hemsida. I Helsingborg och Landskrona är första besöket avgiftsfritt. 

Då Svalövs kommuns avgift för familjerådgivning inte har förändrats sedan 
1996 föreslås att avgiften höjs till 300 kr per besök från och med den 
1 januari 2021. Samtidigt föreslås att det första besöket är avgiftsfritt. Vid 
uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte 
har avbokats 24 timmar innan avtalad tid. 
 
Socialnämnden föreslog 2020-05-28, § 84, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Från och med den 1 januari 2021 är 
avgiften för familjerådgivning 300 kr per samtal. Det första besöket är 

https://www.lund.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivning/
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avgiftsfritt. Vid uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr 
om besöket inte har avbokats 24 timmar innan avtalad tid. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2020-05-28, § 84 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 1996-08-26, § 117 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Från och med den 1 januari 2021 är avgiften för 
familjerådgivning 300 kr per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt. Vid 
uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte 
har avbokats 24 timmar innan avtalad tid. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA, LELE) 
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Dnr KS 30-2019, SBN 363-2016 

§ 207 Utvärdering av skolskjutsregelverk 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skolskjutsregelverk fastställdes av kommunfullmäktige  
2019-02-15, § 27 och började gälla 2019-07-01. Sedan antagandet har tre 
tillämpningsbestämmelser tillkommit genom beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden, i syfte att förtydliga regelverket avseende 
övergångsregler och skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen.  

Vid antagandet av skolskjutsregelverket beslutades att en utvärdering ska 
genomföras per 2020-07-01. Förvaltningen har nu genomfört utvärderingen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 92, följande beslut: 1) 
Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 92 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Utvärdering av skolskjutsregelverk, daterad 2020-06-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsen kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN, HAHZ) 
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Dnr KS 214-2018, SBN 401-2018 

§ 208 Motion, Solenergi i Teckomatorp 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) har lämnat in en motion rörande 
solenergi i Teckomatorp.  

I motionen föreslås följande:  

- Att berörd förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för att 
anlägga en solcellspark på det tidigare BT Kemi-området.  

- Att kontakter redan nu initieras med potentiella leverantörer av ”hårdvaran” till 
området, med de alternativ till lösningar som finns till buds.  

- Att ovanstående kontakter också innefattar lösningar kring den infrastruktur 
som är nödvändig för att genererad el återbetalas till kommunen.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Ordförandes har skrivit ett förslag till yttrande där han anser att motionen bör 
anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 107, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2020-06-07 
Remittering till samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-09-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 123  
Motion, daterad 2018-08-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr KS 290-2018 

§ 209 Motion, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande 
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. I motionen 
föreslås följande: 

 ”Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv, 
anpassad lösning för Svalövs kommun som underlag för beslut för att 
senast december 2019 införa webbsända kommunfullmäktige 
sammanträden.   

 Att förvaltningen skapar ett digitalt biliotek där både politiker och 
allmänheten kan titta på webbsändningar i efterhand.  

 Att i kostnadsförfrågan även ha med att det skall finnas möjlighet att 
ställa fråga hemifrån, samt att i förväg visa på vilka möten som detta 
ska tillåtas på.  

 Att i media, på hemsidan och på Svalövs Facebook sida informera om 
arbetet långt i förväg för att ska en förväntning.”  

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 202, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsens för beredning. 

Motionen har därefter remitterats till kommunfullmäktiges presidium för 
yttrande. 

Ämnet har varit föremål för motioner vid flera tidigare tillfällen, 2004 (Dnr 505-
2004) från Harry Franzén (Centrumdemokraterna) och 2015 (Dnr 614-2015) 
från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C). Den senare bifölls, och en 
utredning genomfördes. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 2016-
03-21, § 37 (Dnr 1208-2015). 

Fullmäktige fattade då följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner 
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar 
för webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till 
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser. 

Den då genomförda utredningen torde fortfarande kunna utgöra ett underlag för 
beslut om tillförande av medel. 

Något beslut om att tillföra budgeten anslag för ändamålet har dock inte fattats, 
varken för budgetåret 2017, 2018, 2019 eller 2020. Frågan har inte prioriterats. 
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Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett 
anslag för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en 
prioriterad fråga. 

Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja 
webb-sända fullmäktiges sammanträden, produktionen måste ge ett 
professionellt och seriöst intryck. För att vara informativ, bör fler än en kamera 
användas, och t ex aktuellt ärende och talare framgå. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 7, följande: 
Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 7, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges 
presidium. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 85, följande: Ärendet bordläggs. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 117, följande: Ärendet bordläggs 
till nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15, § 132, följande beslut: 1) Motionen 
återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den senaste 
vägledningen runt webbsända fullmäktige samt textning. 

Nu föreligger utredning, daterad 2020-08-03, gällande konsekvenser av EU-
direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer (webbdirektivet) samt lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15, § 132 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 117 
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 85 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 7 
Yttrande, daterat 2020-03-19 
Remittering från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE) 
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Dnr KS 155-2019, SBN 269-2019 

§ 210 Motion, Gestaltningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion rörande gestaltningsprogram.  

I motionen föreslås följande:  

- Svalövs kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 108, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 108 
Yttrande, daterat 2020-06-07 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 105 
Motion, daterad 2019-05-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr KS 57-2020, VON 51-2020 

§ 211 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande sammanträde. 
a)  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom 2020-02-10 med motionen 
”Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun”. I motionen yrkar Centerpartiet 
att Sektor vård och omsorg får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett 
systematiskt äldrehälsovårdsprogram.  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har lagt fram ett yttrande där det 
föreslås att motionen avslås.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-06-10, § 65, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05. 

Beslutsunderlag  

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 65 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-08 
Remittering av motion, daterad 2020-04-06 
Motion, inkommen 2020-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(59) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 15-2020 

§ 212 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 
2020-05-20 – 07-31.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
08-17. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 126-2020 

§ 213 Kostnadsfria antikroppstester covid-19 

Kommunstyrelsens beslut   
 

1. Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfritt 
antikroppstest  covid-19 vid ett tillfälle under år 2020. Ersättning om 
maximalt 350 kronor utgår efter uppvisande av kvitto.  

2. Finansiering sker genom det särskilda anslaget till förfogande för 
åtgärder med anledning av covid-19. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram nödvändiga 
rutiner för att verkställa beslutet. 

4. Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheten för anställda i Svalövs 
kommun att erbjudas antikroppstest vid Svalövs vårdcentral.  

Sammanfattning av ärendet 

Det är nu möjligt att boka ett antikroppstest för covid-19 och detta test visar om 
man tidigare har varit sjuk i covid-19. Antikroppar ger sannolikt också ett visst 
skydd mot att insjukna i i covid-19 igen under den närmaste tiden. 
 
Dock bör det påpekas att detta test på intet sätt innebär att åtgärderna mot 
smittspridning kan ignoreras. Tester kan bokas via 1177.se och det kan för 
många personalkategorier vara värdefullt att veta om man har varit sjuk i  
covid-19 och om man har antikroppar. 
   
Fredagen den 14 augusti 2020 var 1.219.255 kronor uppbokat på anslaget till 
förfogande för åtgärder med anledning av covid-19. Anslaget har använts för 
anskaffning av skyddsutrustning, trygghetssatsning samt gåvokort till anställda.  
Med nuvarande beslut är cirka 1,7 miljoner kronor uppbokat av anslaget. 
 
Kostnaden för att genomföra detta förslag beräknas uppgå till maximalt 450 000 
kronor och enligt Skatteverket skulle en förmån av ett gratis antikroppstest inte 
vara skattepliktigt.  
 
Det finns en möjlighet för kommuner att söka ersättning för gjorda insatser  
inom hälso- och sjukvårdsområdet från Socialstyrelsen, vilket sannolikt kommer 
att leda till att nyttjandet av anslaget minskar med cirka 1,2 miljoner kronor.  
 
Frågan om att erbjuda ett kostnadsfritt antikroppstest för förtroendevalda, till 
exempel krisledningsnämndens ledamöter, överlämnas för politiskt 
ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll § 43/2020 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), 
Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Kim Hellström (SD) och Ingrid 
Ekström (SD): 1) Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfritt 
antikroppstest  covid-19 vid ett tillfälle under år 2020. Ersättning om maximalt 
350 kronor utgår efter uppvisande av kvitto. 2) Finansiering sker genom det 
särskilda anslaget till förfogande för åtgärder med anledning av covid-19. 3) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram nödvändiga rutiner för att 
verkställa beslutet. 4) Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheten för 
anställda i Svalövs kommun att erbjudas antikroppstest vid Svalövs vårdcentral.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslutar och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
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Dnr 275-2020 

§ 214 Initiativärende: Redovisa kostnaderna för juridisk 
hjälp 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för bredning.  

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. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, inkommet 2020-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för bredning.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBM, LELE) 
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Omröstningsbilaga 1)  

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

Förslag till kommunfullmäktige, punkt 8) 

 

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C   1     

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1       

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S   1     

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1       

5 Ingrid Ekström SD 1       

6 Marie Irbladh C   1     

7 Anneli Persson  S   1     

8 Kim Hellström  SD 1       

9 Stefan Pettersson  M 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Èmilie Lundgren S   1     

12 Torbjörn Ekelund L 1       

13 Aase Jönsson KD 1       

  SUMMA   8 5 0 0 
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Omröstningsbilaga 2)  

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

Tilläggsyrkande för beslut i kommunstyrelsen, punkt 3).  

 

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C   1     

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1       

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S   1     

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1       

5 Ingrid Ekström SD 1       

6 Marie Irbladh C   1     

7 Anneli Persson  S   1     

8 Kim Hellström  SD 1       

9 Stefan Pettersson  M 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Èmilie Lundgren S   1     

12 Torbjörn Ekelund L     1   

13 Aase Jönsson KD 1       

  SUMMA   7 5 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


