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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-05-20, kl 11.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 135 - 144 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   
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Dnr 278-2019 

§ 136 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy 
samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till bolagspolicy antas. 

2. Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB bildas 
bolagskoncern.  

3. Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall 
uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 

4. Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB 
godkänns. 

5. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 

6. 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. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande rapport från Rådhuset Aragus AB godkännes. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
kommunchefen verkställa koncernbildningen samt 
verksamhetsövergången för de medarbetare som idag är anställda i 
kommunen. 

3. För finansiering av uppstart av de nya bolagen m m anslås 100 000 kr 
ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

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 2019-09-16, § 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 
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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: 1) 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. 

Kommunstyrelsen beslutade också 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. 

Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 
2020-05-14, samt utredning med bilagor. 

Det noteras att utredningen försenats med anledning av rådande 
omständigheter vad gäller Covid-19. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
Eva-Marianne Nilsson, Rådhuset Aragus AB. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag 
till bolagspolicy antas. 2) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB 
bildas bolagskoncern. 3) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. 
Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 4) Föreliggande 
förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 5) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 6) 
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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. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande rapport 
från Rådhuset Aragus AB godkännes. 2) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, uppdras kommunchefen verkställa 
koncernbildningen samt verksamhetsövergången för de medarbetare som idag 
är anställda i kommunen. 3) För finansiering av uppstart av de nya bolagen m 
m anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. I andra hand: Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att avgöra 
ärendet i dag. Se omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.  
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Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till och 5 nej-röster för avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
Se omröstningsbilaga 2). 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar 
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av 
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett 
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO. 

Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av. Med så kort 
framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i 
Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med 
Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är representerade 
i Kommunfullmäktige och för Kommunstyrelsens ledamöter har vi aldrig tidigare 
sett. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna 
organisationen som för våra helägda bolag Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga 
partier i Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen 
senast den 1 september 2020.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, AAN, EVLT) 
Revisionen 
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Dnr 278-2019 

§ 137 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs 
Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB 
SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) 
AB SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 

2. Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med 
räntefritt reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun. 

3. Svalövs Kommunhus AB får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers 
verksamhet genom fission till två nya bolag, Svalövs Samhällslokaler 
AB samt Svalövs Kommunservice AB. 

4. Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att 
bolaget skall verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till 
Svalövs Samhällslokaler AB resp Svalövs Kommunservice AB. 

5. Uppdragen som ombud för Svalövs kommuns aktier i AB 
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma, 
återkallas, eftersom ägandet av dessa båda bolag övergår till Svalövs 
Kommunhus AB. 

6. Svalövs Kommunhus AB utser ombud med ersättare för de helägda 
bolagen AB SvalövsLokaler, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs 
Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av förslaget till bildande av kommunkoncern m m (se § 136) 
föreslås Svalövs Kommunhus AB förvärva kommunens båda helägda 
aktiebolag, och fissionera det ena (AB SvalövLokaler). 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
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Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs 
Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB SvalövsBostäders 
samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB SvalövsLokalers AB 
samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 2) Köpeskillingen för förvärven 
Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt reverslån om 16 315 000 kronor 
från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus AB får i uppdrag att föra över 
AB SvalövsLokalers verksamhet genom fission till två nya bolag, Svalövs 
Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB. 4) Nuvarande 
ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att bolaget skall 
verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs 
Samhällslokaler AB resp Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som 
ombud för Svalövs kommuns aktier i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma, återkallas, eftersom ägandet av 
dessa båda bolag övergår till Svalövs Kommunhus AB. 6) Svalövs Kommunhus 
AB utser ombud med ersättare för de helägda bolagen AB SvalövsLokaler, 
Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB och AB 
SvalövsBostäder. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. I andra hand: Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att avgöra 
ärendet i dag. Se omröstningsbilaga 3). 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar 
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av 
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett 
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO. 

Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av. Med så kort 
framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i 
Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med 
Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är representerade 
i Kommunfullmäktige och för Kommunstyrelsens ledamöter har vi aldrig tidigare 
sett. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna 
organisationen som för våra helägda bolag Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga 
partier i Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen 
senast den 1 september 2020.” 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN) 
Revisionen 
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Dnr 278-2019 

§ 138 Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs 
Samhällslokaler AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Aktiekapitalet för blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1 
000 000 kronor. 

2. Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 

3. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av förslaget till bildande av kommunkoncern m m (se § 136) 
föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om aktiekapital, bolagsordning och 
ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Aktiekapitalet för 
blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2) 
Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 3) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar 
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av 
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett 
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO. 

Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av. Med så kort 
framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i 
Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med 
Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är representerade 
i Kommunfullmäktige och för Kommunstyrelsens ledamöter har vi aldrig tidigare 
sett. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna 
organisationen som för våra helägda bolag Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga 
partier i Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen 
senast den 1 september 2020.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN) 
Revisionen 
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Dnr 278-2019 

§ 139 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs 
Kommunservice AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Aktiekapitalet för blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1 
000 000 kronor. 

2. Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 

3. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av förslaget till bildande av kommunkoncern m m (se § 136) 
föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om aktiekapital, bolagsordning och 
ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Aktiekapitalet för 
blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2) 
Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 3) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. I andra hand: Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
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Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att avgöra 
ärendet i dag. Se omröstningsbilaga 4). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar 
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av 
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett 
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO. 

Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av. Med så kort 
framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i 
Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med 
Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är representerade 
i Kommunfullmäktige och för Kommunstyrelsens ledamöter har vi aldrig tidigare 
sett. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna 
organisationen som för våra helägda bolag Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga 
partier i Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen 
senast den 1 september 2020.” 
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Revisionen 
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Dnr 278-2019 

§ 140 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB 
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs 
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller 
vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

2. Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess att fissionen är 
genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är 
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 

3. Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

4. Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och 
andre vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs 
Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av förslaget till bildande av kommunkoncern m m (se § 136) 
föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om fast arvodering av presidierna i de 
helägda aktiebolagen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fast arvode skall 
utgå till ordföranden resp förste och andre vice ordföranden i Svalövs 
Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast 
arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till 
ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess att 
fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast 
arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till 
ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 
utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast arvode skall efter 
fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice ordföranden i Svalövs 
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % 
av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. I andra hand: Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
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Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till och 5 nej-röster för avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
Se omröstningsbilaga 5). 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar 
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av 
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett 
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO. 

Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av. Med så kort 
framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i 
Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med 
Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är representerade 
i Kommunfullmäktige och för Kommunstyrelsens ledamöter har vi aldrig tidigare 
sett. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna 
organisationen som för våra helägda bolag Svalövs Bostäder och Svalövs 
Lokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga 
partier i Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen 
senast den 1 september 2020.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN) 
Revisionen 
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Dnr 278-2019 

§ 141 Ägarstyrning delägda aktiebolag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Uppdragen som ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL 
Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
samt ersättare för desamma, återkallas per 2020-09-30. 

2. Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-01 företräda 
kommunen på stämmor i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL 
Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Svalövs Kommunhus AB utser genom fullmakt ombud. Ombudet 
representerar också kommunen vid ägarsamråd och utgör också i övrigt 
kontakten mellan bolaget och Svalövs kommun. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av förslaget till bildande av kommunkoncern m m (se § 136) 
föreslås kommunfullmäktige fatta beslut gällande ombud m m i de delägda 
aktiebolagen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15 
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Uppdragen som 
ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera AB 
samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt ersättare för desamma, 
återkallas per 2020-09-30. 2) Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-
01 företräda kommunen på stämmor i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings 
AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL 
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Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Svalövs 
Kommunhus AB utser genom fullmakt ombud. Ombudet representerar också 
kommunen vid ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget 
och Svalövs kommun. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
kommunfullmäktige representerade partierna. Remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. I andra hand: Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för att låta 
förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till och 5 nej-röster för avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
Se omröstningsbilaga 6). 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN) 
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Dnr 168-2020 

§ 142 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att kalla till extra 
bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 
 

2. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denna uppdras att vid 
denna stämma föreslå en extrautdelning till ägaren om totalt tjugo 
miljoner kronor vilket motsvarar 2 000 kr per aktie.  

3. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras att 
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren 
sätts till den 25 juni.  

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

AB SvalövsLokaler är ett av Svalövs kommun helägt bolag som sedan 2011 
förvaltar kommunens verksamhetslokaler och har i princip bara Svalövs 
kommun som kund. Under 2019 hade bolaget hyresintäkter om 77 105 000 
kronor och gjorde en vinst om 6 826 000 kronor.  

Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna 
kapitalet växt till 24 254 000 kronor enligt årsredovisningen. Därutöver finns det 
bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och en reservfond om 800 000 
kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet således till 35 054 000 kronor.  

Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret ”Framgång för 
Svalöv” det rimligt att Svalövs kommun återför de medel som ursprungligen var 
avsedda för kommunens kärnverksamhet, d. v. s. producera välfärdstjänster 
och samhällsplanering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag 
samt betala bolagsskatt skapar inget mervärde för medborgarna.  

Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens 
ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om 
totalt tjugo miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt 
aktiebolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en 
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att 
kalla till extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs 
kommun eller ersättare för denna uppdras att vid denna stämma föreslå en 
extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket motsvarar 2 000 
kr per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras 
att föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till 
den 25 juni. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Återremiss för att låta förvaltningen och AB 
SvalövsLokaler utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av besluten. I 
andra hand: Avslag. 

Jan Zielinski (S): I första hand: Ärendet ska remitteras till de i 
Kommunfullmäktige representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 
september 2020. Remissen åberopas utifrån den korta tid som vi getts för att 
diskutera och sätta oss in i den här komplexa fråga. Samt att det även skall 
finnas en konsekvensanalys vad detta innebär för bolaget. I andra hand: 
Avslag. 

Jan Zielinski (S): Bifall till Fredrik Jönssons återremissyrkande. 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Jan Zielinskis återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 
och finner att det ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till, har kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet i dag. Se omröstningsbilaga 7). 

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

Protokollsanteckning 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): ”Fredagen den 
15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut i 
kommunstyrelsen. Förslag till beslut att göra ännu en efterutdelning i AB 
SvalövsLokaler med 20 miljoner. Efterutdelningen ser vi som kopplad till de 
föregående paragraferna, därför ställer vi oss frågan enligt nedan. Vidare så 
finns den ekonomiska dimension i detta också, och vad det får för 
konsekvenser i Bolaget AB SvalövsLokaler?  
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Hur kan ni förvänta er att vi skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån 
bristen på information, eller det är kanske så ni önskar ha det?” 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen den 15 maj kl 14.01 
presenteras förslaget till Efterutdelning för Kommunstyrelsens ledamöter i 
Ciceron. Tidigare samma dag gavs det en information till styrelsen i 
SvalövsLokaler men inget nämndes om denna efterutdelning om 20 miljoner 
kronor, vilket får anses som oerhört förvånande med tanke på att Ordförande i 
SvalövsLokaler är tillika Vice Ordf i Kommunstyrelsen, så informationen har ju 
varit känd för denna person och därmed fullt möjlig och rimlig att delge 
SvalövsLokalers styrelse. 

Denna omorganisation får stora konsekvenser för AB SvalövsLokaler. Detta 
behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga partier i 
Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen senast 
den 1 september 2020.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsLokaler 
Styrelsen i AB SvalövsLokaler 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
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Dnr 717-2013 

§ 143 Säkerhetsprövning av presidier i helägda 
kommunala bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, 
2019-09-16, § 189, 2020-03-30, § 73 och 2020-04-14, § 104 omfattas 
också uppdragen som ordförande eller vice ordförande i av Svalövs 
kommun helägda aktiebolag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att göra det möjligt att vid särskilda händelser m m kunna delge 
förtroendevalda i av kommunen helägda bolag uppgifter som är belagda med 
sekretess med hänvisning till rikets säkerhet, finns det anledning att öppna för 
möjligheten att även säkerhetspröva även dessa förtroendevalda. 

I dag finns genom beslut i kommunstyrelsen endast denna möjlighet gällande 
kommunstyrelsens presidium och krisledningsnämndens ledamöter och 
ersättare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 104 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-30, § 73 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 189 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118 
Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Som 
komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, 2019-09-16, § 
189, 2020-03-30, § 73 och 2020-04-14, § 104 omfattas också uppdragen som 
ordförande eller vice ordförande i av Svalövs kommun helägda aktiebolag. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG) 
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Dnr KS 6-2019, VON 96-2019, SN 75-2019 

§ 144 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – 
Kompletteringsbudget II 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 650 tkr i driftsbudgeten för införande 
av sommartillägg. 

2. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning 
av ambassadörer. 

3. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 25 tkr i driftsbudgeten för 
personalvård under, sommarperioden juni-augusti.  

4. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 100 tkr i driftsbudgeten för 
utbildningsinsatser för legitimerad personal.  

5. Socialnämnden tillförs 250 tkr i investeringsbudgeten för inköp och 
installation av kompletterande modul till befintligt beslutsstödsystem, 
inköp av kompletterande moduler till befintligt verksamhetssystem samt 
ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-03-25, § 23, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) att tillföra 650 tkr i 
driftsbudgeten för införande av sommartillägg, 2) att tillföra 20 tkr i 
driftsbudgeten för utbildning av ambassadörer, 3) att tillföra 25 tkr i 
driftsbudgeten för personalvård under, sommarperioden juni-augusti, samt 4) 
att tillföra 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för legitimerad 
personal. 

Socialnämnden föreslog 2020-03-26, § 45, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) För 2020 tillförs 250 tkr i 
investeringsbudgeten för socialnämnden för inköp och installation av 
kompletterande modul till befintligt beslutsstödsystem, inköp av kompletterande 
moduler till befintligt verksamhetssystem samt ett digitalt verktyg för 
kvalitetsledningssystem. 2) För 2020 och framåt tillförs 340 tkr i driftsbudgeten 
för socialnämnden avseende ökade driftskostnader och kapitalkostnader för 
verksamhetssystem. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 23 
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 45 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD) och Torbjörn 
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Vård- och 
omsorgsnämnden tillförs 650 tkr i driftsbudgeten för införande av sommartillägg, 
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2) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning av 
ambassadörer, 3) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 25 tkr i driftsbudgeten för 
personalvård under, sommarperioden juni-augusti, 4) Vård- och 
omsorgsnämnden tillförs 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för 
legitimerad personal. 5) Socialnämnden tillförs 250 tkr i investeringsbudgeten 
för inköp och installation av kompletterande modul till befintligt 
beslutsstödsystem, inköp av kompletterande moduler till befintligt 
verksamhetssystem samt ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

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

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MEMG, MLLG, JEBN, AAN, EVLT, JRKH, EMTO, SARA) 
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 1) - § 136 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt bildande av koncern 

och Svalövs Kommunhus AB (återremiss)



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(33) 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 
  

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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 2) - § 136 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt bildande av koncern 

och Svalövs Kommunhus AB
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 3) - § 137 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv av AB 

SvalövsBostäder och AB SvalövLokaler samt fission av det sistnämnda (återremiss)
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 4) - § 139 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunservice AB (återremiss)
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 5) - § 140 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, 

Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 6) - § 141 Ägarstyrning delägda aktiebolag
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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 M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson, tjg ers för K 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

Omröstningsbilaga 7) - § 142 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler (återremiss)


