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Dnr 6-2019

§ 108 Budget 2020, plan 2021 – 2022 –
Kompletteringsbudget I
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk förening höjs med 2 800
000 kronor för år 2020. Detta motsvarar en total insats om 521 kronor
per invånare i kommunen.
2. Bildningsnämndens budgetram utökas med 1 785 000 kronor till
427 119 000 kronor för följande aktiviteter:
a) Utökat föreningsstöd
b) Finansiering av familjecentral
c) Hantering av tidigare beslutade investeringar
d) Återföra medel från samhällsbyggnadsnämnden gällande
Friluftsbadet i Röstånga
3. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 990 000 kronor till 78 108
000 kronor för följande aktiviteter:
a) Utökning centrala projektmedel
b) Korrigera fackliga personalomkostnader
c) Tillsättande av digitaliseringstjänst
d) Utredning Aktivitetshus
4. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 200 000 kronor
till 58 432 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram
ett gestaltningsprogram för större tätorter inom kommunen. Vidare
överförs 700 000 kronor från samhällsbyggnadsnämnden till
bildningsnämnden.
5. Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58 067 000
kronor för fältassistenter.
6. Kommunstyrelsens investeringsram 2020 utökas med 200 000 kronor
till 1 972 000 kronor för att ersätta befintliga hjärtstartare.
7. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 utökas med
11 350 000 kronor till 46 406 000 kronor för:
a) Reinvesteringar i GCM-vägar, lokalgator och broar
b) En lekplats anpassad för barn med funktionsvariation
c) Tre skate/BMX-parker
8. Vård- och omsorgsnämndens investeringsram för 2020 utökas med
600 000 kronor till 2 400 000 kronor för att utveckla måltidsmiljöerna på
kommunens äldreboende.
9. Ny ekonomiuppföljningsmodell, enl förslagsskrivelse daterad 2020-0415, antas.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att genomföra en utredning av aktivitetshus i
Svalövs kommun enligt utredningsdirektiv daterat 25 mars 2020.
Uppdraget och förslag till fortsatt arbete ska presenteras senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020.
2. Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningar att införa maxtaxa
gällande trygghetslarm för äldre i kommunen. Utredningen ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast augusti 2020.
3. Förslaget till kompletteringsbudget I snabbremitteras till
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 24 april.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger nu ett förslag till Kompletteringsbudget I, från den styrande
majoriteten.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
ekonomichef Jane Bergman, fritidschef Niklas Fonskov, utvecklingschef
Katarina Borgstrand och socialchef Mikael Lindberg.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-15
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 69
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 45
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 23

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD),
Ingrid Ekström (SD), Stefan Pettersson (M) och Anna Berg von Linde (M): 1)
Förvaltningen uppdras att genomföra en utredning av aktivitetshus i Svalövs
kommun enligt utredningsdirektiv daterat 25 mars 2020. Uppdraget och förslag
till fortsatt arbete ska presenteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2020. 2) Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningar att införa
maxtaxa gällande trygghetslarm för äldre i kommunen. Utredningen ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast augusti 2020. 3) Förslaget till
kompletteringsbudget I snabbremitteras till bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 24 april.
Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD),
Ingrid Ekströms (SD), Stefan Petterssons (M) och Anna Berg von Lindes (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Medlemsinsatsen i Kommuninvest
Ekonomisk förening höjs med 2 800 000 kronor för år 2020. Detta motsvarar en
total insats om 521 kronor per invånare i kommunen. 2) Bildningsnämndens
budgetram utökas med 1 785 000 kronor till 427 119 000 kronor för följande
aktiviteter: a) Utökat föreningsstöd, b) Finansiering av familjecentral, c)
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Hantering av tidigare beslutade investeringar och d) Återföra medel från
samhällsbyggnadsnämnden gällande Friluftsbadet i Röstånga. 3)
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 990 000 kronor till 78 108 000
kronor för följande aktiviteter: a) Utökning centrala projektmedel, b) Korrigera
fackliga personalomkostnader, c) Tillsättande av digitaliseringstjänst och d)
Utredning Aktivitetshus. 4) Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas
med 200 000 kronor till 58 432 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att ta fram ett gestaltningsprogram för större tätorter inom kommunen.
Vidare överförs 700 000 kronor från samhällsbyggnadsnämnden till
bildningsnämnden. 5) Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58
067 000 kronor för fältassistenter. 6) Kommunstyrelsens investeringsram 2020
utökas med 200 000 kronor till 1 972 000 kronor för att ersätta befintliga
hjärtstartare. 7) Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 utökas
med 11 350 000 kronor till 46 406 000 kronor för: a) Reinvesteringar i GCMvägar, lokalgator och broar, b) En lekplats anpassad för barn med
funktionsvariation och c) Tre skate/BMX-parker. 8) Vård- och
omsorgsnämndens investeringsram för 2020 utökas med 600 000 kronor till 2
400 000 kronor för att utveckla måltidsmiljöerna på kommunens äldreboende.
9) Ny ekonomiuppföljningsmodell, enl förslagsskrivelse daterad 2020-04-15,
antas.

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

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, SARA, HAHZ, AAN, EVLT, MAZO,
DAZK, EMTO)
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Dnr 228-2019, 315-2017

§ 109 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fr o m 2021-01-01 överförs ansvar och budget för kollektivtrafik och
färdtjänst från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvar
och budget för skolskjutsar överförs till bildningsnämnden.
2. Samhällsbyggnadsnämndens och bildningsnämndens yttrande över
den föreslagna lösningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2020-07-31.
3. De budgetmässiga konsekvenser detta får, skall arbetas in i budget
2021, plan 2022 - 2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna för
transporterna, som förvaltningens personalkostnader m m.
4. Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag till
förändrade reglementen och delegationsordningar för resp
nämnder/styrelse, mot bakgrund av förändringen för antagande i
kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse.

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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 233
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 238
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Skollagen (2010:800)
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD),
Ingrid Ekströms (SD) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Fr o m 2021-01-01 överförs ansvar och budget för
kollektivtrafik och färdtjänst från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till
bildningsnämnden. 2) Samhällsbyggnadsnämndens och bildningsnämndens
yttrande över den föreslagna lösningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2020-07-31. 3) De budgetmässiga konsekvenser detta får, skall arbetas
in i budget 2021, plan 2022 - 2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna
för transporterna, som förvaltningens personalkostnader m m. 4)
Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag till förändrade
reglementen och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund
av förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse.
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S): Bifall till punkt 2) i Teddy Nilssons m fl yrkande.

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

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, HAHZ, SARA)
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Dnr 132-2020

§ 110 Utökning av borgensram till Sydvatten AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Borgensram för Sydvatten AB höjs från 41 miljoner kronor till 50
miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning § 7, träffat 2014 mellan
Sydvattens delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i
förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Den föreslagna borgensramen grundar
sig på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas
efter andelen i aktiekapitalet. Enligt beslut av Sydvattens styrelse den 3 februari
2020 föreslås på Sydvattens bolagsstämma 2021 en utökning av den totala
borgensramen från 2536 miljoner kronor till 3100 miljoner kronor varav Svalövs
kommuns andel blir 50 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har 2016-09-26, § 109, fattat beslut om borgensram för
Sydvattens upplåning om 41 miljoner kronor.
Sydvatten väntas stå inför stora investeringar under de kommande åren.
Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan som bolaget följer vilket innebär
investeringar om 3 miljarder kronor. Den föreslagna borgensramen täcker
lånebehovet från 2021 till och med 2027.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2020-04-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-26, § 109

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ingrid
Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Borgensram för
Sydvatten AB höjs från 41 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)
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Dnr 115-2020

§ 111 Deltagande på distans vid nämnds- och
styrelsesammanträden med anledning av risk för
smittspridning Corona/Covid-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens,
myndighetsnämndens, bildningsnämndens, vård- och
omsorgsnämndens och styrelsens för BT Kemi efterbehandling
reglementen kompletteras med följande skrivning:
”§ 23 b1 Deltagande på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans.
Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i styrelsen/nämnden.”
2. Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med
Covid-19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall
tas i samband med planerad översyn av reglementen.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl
ändringsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av rådande situation finns det anledning att överväga att nyttja de
möjligheter kommunallagen medger till deltagande på distans vid
sammanträden med nämnder/styrelser.

1

Kommunstyrelsen § 23 b, Samhällsbyggnadsnämnden § 10 b, Myndighetsnämnden § 10 b,
Bildningsnämnden § 10 b, Vård- och omsorgsnämnden § 10 b, Styrelsen för BT Kemi efterbehandling §
13 b
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I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), KL anges att fullmäktiges kungörelse
om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6
kap. 23 § KL bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats
måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats. Fullmäktiges och
nämndernas sammanträden ska således som huvudregel äga rum på en fysisk
plats.
Enligt 6 kap. 24 § KL åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 §
KL. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras
genom ljud- och bildöverföring i realtid. Överföringen måste ske på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses närvarande vid fullmäktiges eller
nämndens/styrelsens sammanträde. Mot bakgrund av antalet ledamöter, torde
det tekniskt vara betydligt enklare att hantera nämnds- och
styrelsesammanträden än fullmäktigesammanträden. För det senare torde
ytterligare investeringar i utrustning vara nödvändiga. Av denna anledning
förslås inte denna möjlighet skapas i nuläget.
Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande
i enlighet med bestämmelserna ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att
delta på distans och vara med vid beslutsfattandet.
Varje kommun kan själv utifrån de egna förutsättningarna bedöma om och i
vilken utsträckning möjligheten ska införas. Möjligheten att delta på distans ska
inte uppfattas som en rättighet. I varje enskilt fall måste fullmäktiges,
nämndens/styrelsens eller utskottets ordförande avgöra huruvida deltagande på
distans kan tillåtas.
Vid andra sammanträden än fullmäktige, får naturligtvis inte någon annan än
ledamoten/ersättaren ta del av överföringen av ljud och bild. Detta gäller
självklart även anhöriga/närstående till den som deltar på distans. Detta är en
ovillkorlig legal förutsättning för genomförandet. Skulle detta ändå ske, kan det
vara grund för att en ev laglighetsprövning finner gehör i förvaltningsrätten och
högre instans, och besluten därmed undanröjs. I det fall sekretessbelagda
uppgifter dryftas vid sammanträdet, är detta om möjligt än viktigare, och det kan
innebära brott mot sekretesslagen om överföringen av ljud och bild skulle
uppfattas av annan än ledamoten/ersättaren.
Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att
delta på distans att utforma ev föreskrifter och vidta andra åtgärder för att
åstadkomma en rimlig säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler
används för deltagande på distans i vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet
för distansdeltagare och för dem som ska leda möten med distansdeltagare kan
vara en annan åtgärd för att höja säkerheten.
Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala
kontakter för att inte smitta andra, föreslås att Svalövs kommun omgående, för
en begränsad tidsperiod, formellt möjliggör deltagande i nämnds-, styrelse- och
utskottssammanträden på distans.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(17)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

Sveriges Kommuner och Regioner har med anledning av Covid-19 upprättat ett
PM om de möjligheter till deltagande på distans som kommunallagen medger,
under vissa mycket bestämda omständigheter.
Det finns sammanfattningsvis skäl att överväga möjligheterna att skapa de
formella förutsättningar som behövs för deltagande på distans i reglementen.
Ordföranden kan därefter göra bedömningen om övriga förutsättningar, främst
tekniska, är uppfyllda för att tillämpa möjligheten. Som tidigare nämnts, måste
alltså nämndens/styrelsens eller utskottets ordförande i varje enskilt fall avgöra
huruvida deltagande på distans kan tillåtas.
Det kan slutligen nämnas att det inte finns någon laglig möjlighet till
beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per
capsulam) i fullmäktige eller nämnder/styrelser, inkl utskott.
Kommunfullmäktiges presidium har tidigare tagit initiativ till
gruppledardiskussioner om revidering av gällande reglementen. Dessa har
skjutits upp p g a Covid-19. Frågan om möjligheten till deltagande på distans
skall bibehållas framöver kan med fördel diskuteras i detta forum.

Beslutsunderlag
Förslagskrivelse, daterad 2020-04-14
Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid
fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning,
promemoria från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2020-03-19
Kommunallagen (2017:725)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Anna Berg von Lindes (M), Wioletta
Kopanska Larssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Stefan Petterssons (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsens,
samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens, bildningsnämndens, vårdoch omsorgsnämndens och styrelsens för BT Kemi efterbehandling
reglementen kompletteras med följande skrivning:
”§ 23 b2 Deltagande på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.

2

Kommunstyrelsen § 23 b, Samhällsbyggnadsnämnden § 10 b, Myndighetsnämnden § 10 b,
Bildningsnämnden § 10 b, Vård- och omsorgsnämnden § 10 b, Styrelsen för BT Kemi efterbehandling §
13 b
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Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans.
Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i styrelsen/nämnden.”
2) Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med Covid19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall tas i samband
med planerad översyn av reglementen.
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S), Èmilie Lundgrens
(S) och Marie Irbladhs (C) ändringsyrkande: Att ledamöter, ersättare och
insynsplatser får delta på distans
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till, har kommunstyrelsen
beslutat att avslå Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, MAN, LELE, HAHZ, LAHH, SARA)
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Dnr KS 243-2020

§ 112 Kommunalt partistöd - anstånd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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 2020-0630.
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.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att partier väljer att skjuta sina årsmöten på framtiden p g a
rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det anledning att ge partierna
möjlighet att komplettera sina ansökningar vid ett senare datum än vad
kommunallagen och kommunens egna av fullmäktige antagna bestämmelser
stadgar.
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 79, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2020-04-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-20, § 79
Förslagsskrivelse, daterad 2020-03-25
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 187
Kommunallagen (SFS 2017:725)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Ingrid Ekströms
(SD), Stefan Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 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)
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(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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Partier i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr -

§ 113 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Socialchef vård- och omsorg Madeleine Moberg informerar om
skyddsutrustning m m med anledning av Covid-19.
Protokollet ska skickas till:
-
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Omröstningsbilaga 1) - § 111 Deltagande på distans vid nämnds- och styrelsesammanträden
Ledamöter

Parti

Ja

1 Fredrik Jönsson

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande

S

4 Anna Berg von Linde, tjg ers för A Fröjd

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Marie Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

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

12 -

L

13 Aase Jönsson

KD

SUMMA

Justerare

Nej

Jävig

1
1
1

1
1

1

1
7
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Avstår

5

0

0

