Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(51)

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 18.15

Beslutande

Fredrik Jönsson (C), dock ej §§ 84 – 85, 87
Teddy Nilsson (SD), ordf, dock ej §§ 87, 91
Jan Zielinski (S), andre vice ordf, dock ej §§ 84 – 85, 87
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Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Tingecz, VD AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, §§ 74 85
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, § 100
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 86 - 92
Joakim Nilsson, näringslivsansvarig, §§ 86 - 92
Louise Linde, enhetschef kansli, §§ 74 - 100
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Dnr -

§ 75 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Befolkningsutveckling, förflyttningar, för Svalövs kommun, år 2019 samt
Befolkningsutveckling år 2019 i Svalövs kommun per område (Dnr 732019).
b) Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2020-2031, samt
Befolkningsprognos för planeringsområden i Svalövs kommun 20202031 (Dnr 116-2020).
c) Yttrande - Svalövs kommun ./. Torbjörn Ekelund - Laglighetsprövning Tillfällig justering av arvode för kommunstyrelsens förste vice
ordförande (Dnr 27-2018).
d) SKR Cirkulär 20:12 - Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte
att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus, SKR
Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro, SKR
Cirkulär 20:15 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående
organisationer samt SKR Cirkulär 20:16 - Överenskommelse om
Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i
förbundsområdet ingående organisationer (Dnr 2-2020).
e) Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter
vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för
smittspridning, PM från SKR
f)

Juridisk vägledning – Kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser, PM från MSB (Dnr 120-2020).

g) VD Jan Tingecz, AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler,
informerar om årsredovisning 2019 (Dnr 62-2020 och 63-2020).
h) VD Robert Svensson, Landskrona Svalöv Rnhållnings AB, informerar
via länk om årsredovisning 2019 (Dnr 64-2020).

Justerare

i)

VD Ulf Thysell, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB,
informerar via länk om årsredovisning 2019 (Dnr 65-2020).

j)

Miljöchef Charlotte Leander, Söderåsens miljöförbund, informerar via
länk om årsredovisning 2019 (Dnr 70-2020).
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§ 76 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2020-03-24
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31
Styrelsemöte, AB SvalövsBostäder, 2019-11-21
Styrelsemöte, AB SvalövsLokaler, 2019-11-21
Extra stämma, AB SvalövsBostäder, 2019-12-20
Extra stämma, AB SvalövsLokaler, 2019-12-20
Styrelsemöte, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR), 2020-02-17
Protokoll från styrelsemöte Sydvatten AB, 2020-02-03
Protokoll från styrelsemöte Sydvatten AB, 2020-03-13
Direktionen, Söderåsens miljöförbund, med bilagor, 2020-03-03
Protokollet ska skickas till:
--

Justerare
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Dnr KS 1-2020

§ 77 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelser från Elin Persson och Sven-Åke Nilsson (C) godkänns.
2. Som ny representant i Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl
hemman år 1916 efter Elin Persson väljs mark- och
exploateringsingenjör Mathias Kopka.
3. Som ny representant i Braåns vattenavledningsföretag av år 1980 efter
Elin Persson väljs mark- och exploateringsingenjör Mathias Kopka.
4. Som ny representant i Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959 efter
Elin Persson väljs mark- och exploateringsingenjör Mathias Kopka.
5. Som ny representant i Svalövsbäckens dikningsföretag väljs mark- och
exploateringsingenjör Mathias Kopka.
6. Till ny ersättare i Rååns vattenråd efter Sven-Åke Nilsson (C) väljs
Johan Wigrup (C).
7. Till ny ersättare i Rönneåkommitten efter Sven-Åke Nilsson (C) väljs
Marie Irbladh (C).
8. Till ombud i Saxåns-Braåns vattenråd väljs Sten Nilsson (SD).
9. Till ersättare för ombud i Saxåns-Braåns vattenråd väljs Lennart
Pettersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Avsägelse har inkommit från Plan- och exploateringschef Elin Persson gällande
uppdragen som representant i Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl
hemman år 1916, Braåns vattenavledningsföretag av år 1980 samt Övre
Vegeåns Dikningsföretag av år 1959.
Avsägelse från Frank Urban Johansson (L) gällande uppdraget som ledamot i
Rååns vattenråd.
Avsägelse från Sven-Åke Nilsson (C) gällande uppdragen som ersättare i
Rönneåkommitten och Rönneåns vattenråd.
Kommunstyrelsen har att utse ombud med ersättare i det nybildade SaxånsBraåns vattenråd. Rådet håller stämma 2020-05-05.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Plan- och exploateringschef Elin Persson, daterad 2020-03-23
Avsägelse från Sven-Åke Nilsson (C), daterad 2020-02-27

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Berörda tjänstemän och förtroendevalda
Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1916
Braåns vattenavledningsföretag av år 1980
Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959
Svalövsbäckens dikningsföretag
Rååns vattenråd
Rönneåkommitten
Saxåns-Braåns vattenråd
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Dnr KS 243-2019

§ 78 Ansökan om partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr.
2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 kr.
3. Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755 kr.
4. Kristdemokraterna 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".
Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.
Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 21, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas
partistöd med 116 455 kr. 2) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635
kr. 3) Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755 kr. 4) Kristdemokraterna
beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-,31, § 21
Ansökan om partistöd 2020 från kristdemokraterna, inkommen 2020-03-30
Ansökan om partistöd 2020 från centerpartiet, inkommen 2020-03-10
Ansökan om partistöd 2020 från socialdemokraterna, inkommen 2020-03-23
Ansökan om partistöd 2020 från sverigedemokraterna, inkommen 2020-02-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr. 2) Socialdemokraterna

Justerare
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beviljas partistöd med 89 635 kr. 3) Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755
kr. 4) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Justerare
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Dnr KS 243-2020

§ 79 Kommunalt partistöd - anstånd
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2020-0420.

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.

Beslutsunderlag
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 Nilsson (SD): 1) Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens extra
sammanträde 2020-04-20.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Partier i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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Dnr KS 60-2020

§ 80 Bestämmelser för uppvaktningar m m - revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser för uppvaktningar m
m antas att gälla fr o m 2021-01-01.
2. De förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under
innevarande mandatperiod, får den i samband med utdelningen år
2020.

Sammanfattning av ärendet
Det finns skäl att genomföra smärre förändringar av dokumentet Bestämmelser
för uppvaktning m m.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 6, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till
reviderade Bestämmelser för uppvaktningar m m antas att gälla fr o m 2021-0101. 2) De förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under innevarande
mandatperiod, får den i samband med utdelningen år 2020.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 6
Förslagsskrivelse, daterad 2020-03-19
Bestämmelser för uppvaktningar m m
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 18 (Dnr 410-203)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Ingrid Ekströms
(SD), Jan Zielinskis (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase Jönssons (KD) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till reviderade
Bestämmelser för uppvaktningar m m antas att gälla fr o m 2021-01-01. 2 De
förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under innevarande
mandatperiod, får den i samband med utdelningen år 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, CHM, CEN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(51)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14

Dnr KS 91-2020

§ 81 Årsredovisning 2019 – Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2019 överlämnas till
revisionen och fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås överlämna föreliggande årsredovisning till
kommunfullmäktige och revisionen.
Av kommunallagens 6 kapitel §§ 1–3 framgår bland annat att kommunstyrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Som en följd härav vidtog
kommunstyrelsen en åtgärd gentemot Bildningsnämnden. I samband med ett i
delårsbokslutet befarat större underskott, uppdrog kommunstyrelsen
bildningsnämnden att efter varje månad, leverera en uppföljning till
kommunstyrelsen (KS 175/19). Nämndens resultat blev därefter i stort sett enl
budget.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-06
Årsredovisning 2019 – Svalövs kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska
Larsson (SD), Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström (SD) och Stefan Pettersson
(M): 1) Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2019 överlämnas till
revisionen och fullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr KS 277-2019

§ 82 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 31 december 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Merparten av kommunens totala pensionsåtagande, det vill säga
pensionsförpliktelse intjänade före 1998, redovisas endast som en
ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den totala
pensionsskulden uppgår till årsskiftet till 263,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2020-04-01
Bilaga 1: KPA värdebesked 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEBN)

Justerare
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Dnr KS 33-2020

§ 83 Begäran om överföring av investeringsanslag till
2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bildningsnämnden medges att överföra 125 000 kronor från 2019 års
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringarna utemiljö till
förskolan Torpet samt nya inventarier till folkbiblioteket.
2. Kommunstyrelsen medges att överföra 972 000 kronor från 2019 års
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringen ny reservkraft.
3. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 12 166 000 kronor
från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringar
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
4. Socialnämnden medges att överföra 19 000 kronor från 2019 års
investeringsanslag till 2020 för att slutföra uppgraderingen av
verksamhetssystemet Procapita/Lifecare.

Sammanfattning av ärendet
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2019
till 2020 är de som är påbörjade under 2019 men av olika skäl inte hunnit
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.
Totalt begärs att 13 282 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2019 till
2020 års anslag.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2020-04-06, § 32
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 37
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 46
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Kim Hellströms (SD), Stefan
Petterssons (M), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Wioletta Kopanska
Larssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Bildningsnämnden medges att överföra 125 000 kronor från 2019 års
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringarna utemiljö till förskolan
Torpet samt nya inventarier till folkbiblioteket. 2) Kommunstyrelsen medges att
överföra 972 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att
slutföra investeringen ny reservkraft. 3) Samhällsbyggnadsnämnden medges
att överföra 12 166 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att
slutföra investeringar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 4) Socialnämnden

Justerare
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medges att överföra 19 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för
att slutföra uppgraderingen av verksamhetssystemet Procapita/Lifecare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT)

Justerare
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Dnr KS 62-2020

§ 84 Årsredovisning 2019 - AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2019 för AB SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 3)
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M)
och Ingrid Ekström (SD) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 63-2020

§ 85 Årsredovisning 2019 - AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2019 för AB SvalövsLokaler.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsLokalers årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 3) Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M)
och Ingrid Ekström (SD) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 64-2020

§ 86 Årsredovisning 2019 - LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2019
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB meddelas att Svalövs
kommun inte har något att erinra mot att årsstämman avhålles per
capsulam.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2019 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2)
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB meddelas att Svalövs kommun inte
har något att erinra mot att årsstämman avhålles per capsulam.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
P g a jäv deltar inte Marie Irbladh (C) och Krister Olsson (S) i behandlingen av
ärendet.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 65-2020

§ 87 Årsredovisning 2019 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB meddelas att Svalövs
kommun inte har något att erinra mot att årsstämman avhålles per
capsulam.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2019 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport
Hållbarhetsredovisning 2019
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Anneli Persson (S): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2)
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB meddelas att Svalövs
kommun inte har något att erinra mot att årsstämman avhålles per capsulam.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
P g a jäv deltar inte Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S)
och Angelie Fröjd (M) i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Anneli Persson (S) som ordförande.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 66-2020

§ 88 Årsredovisning 2019 - AB Sydvatten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsen beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

2.

Sydvatten AB meddelas att Svalövs kommun inte har något att erinra
mot att årsstämman avhålles per capsulam.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för AB Sydvatten. Årsstämman har planerats
avhållas 2020-06-03.
Föreligger vidare en framställan, daterad 2020-04-08, om att p g a rådande
omständigheter få avhålla stämman per capsulam i enlighet med gällande
tillfällig lagstiftning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2020-04-08
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor
Årsredovisning 2019 för AB Sydvatten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB Sydvattens
årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2)
Sydvatten AB meddelas att Svalövs kommun inte har något att erinra mot att
årsstämman avhålles per capsulam.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 67-2020

§ 89 Årsredovisning 2019 - KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2019
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2019 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2019 noteras.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 70-2020

§ 90 Årsredovisning 2019 - Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2019.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 2)
Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2019 godkänns.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L) i behandlingen
av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 73-2020

§ 91 Årsredovisning 2019 samt föreningsstämma Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2019 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i
Sverige AB för år 2019.
Med anledning av att KommunInvest ekonomisk förening kommer att
genomföra sin föreningsstämma den 16 april 2020, fattade kommunstyrelsen
2020-03-09, § 56, följande beslut: Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Angelie Fröjd, efter samråd med kommunstyrelsens andre vice ordförande Jan
Zielinski, bemyndigas fatta beslut om instruktion till ombudet vid
föreningsstämman.

Beslutsunderlag
Kommuninvest ek för årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 56

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2019 noteras.

Beslutsgång
Förste vice ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Angelie Fröjd (M) som ordförande.
Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 129-2020

§ 92 Åtgärder och stöd i samband med Corona/Covid19
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Coronaviruset/Covid-19 påverkar vårt näringsliv påtagligt på många sätt med
mycket osäkerhet och ett flertal särskilt utsatta branscher som nu och framöver
går igenom ett stålbad. Utvecklingsavdelningen fokuserar sitt arbete på att
stötta kommunens näringsliv, företagare samt föreningar på bästa sätt i den
svåra situation vi befinner oss i med anledning av coronaviruset/Covid-19.
Förberedelser sker inom fritidsenheten för att hantera situationer som bland
annat en stängning av skola innebär.
Arbetsutskottet fattade 2020-03-31, § 28, bland annat följande beslut:


Förvaltningen uppdras att undersöka vilka möjligheter kommunen har
att erbjuda friställda gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs
kommun lunch på tillgängliga matställen i kommunen. Rapport och
eventuella förslag till beslut presenteras på kommunstyrelsen 14 april.



Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra en dialog med
näringslivet för att utröna vilka stödbehov som finns på kort och lång
sikt. Framförallt ska branscherna grön näring, besöksnäring, bygg och
handel involveras. Eventuella förslag till kommunala insatser skall
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april.

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
utvecklingschef Katarina Borgstrand och näringslivsansvarig Joakim Nilsson.
Bl a redogörs för den dialog kommunförvaltningen fick i uppdrag att genomföra
av arbetsutskottet 2020-03-31, § 28

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 28
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31
Nyhetsbrev skickat till företag 2020-03-20
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 92-2020

§ 93 Rutiner för återrapportering av fullmäktigebeslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14,
antas.

Kommunstyrelsens beslut
1. Rutinerna kompletteras med följande punkt: Nämnder och styrelser
skall till kommunfullmäktige snarast för anmälan rapportera beviljade
externa bidrag vilka utökar resp nämnds/styrelses budget.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun har PwC
granskat verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2017 till
juni 2019. Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Har
kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut
verkställs?
Efter genomförd revision gör PWC bedömningen att kommunstyrelsen inte helt
har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Med
anledning av detta rekommenderas bland annat följande:


Rutin tas fram för att redovisa oavslutade fullmäktigeuppdrag i
fullmäktige en gång per år, som en del i att följa verkställigheten av
uppdragen.



Att en rutin upprättas för att säkerställa att återrapportering till
kommunfullmäktige sker efter att en motion har blivit bifallen.

Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag till rutin för
återrapportering av fullmäktigebeslut.
Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 24, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Rutin för återrapportering av
fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28, antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 24
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-28
Förslag till rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18
Revisionens granskningsrapport, daterad januari

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Stefan
Pettersson (M): 1) Rutinerna kompletteras med följande punkt: Nämnder och

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(51)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14

styrelser skall till kommunfullmäktige snarast för anmälan rapportera beviljade
externa bidrag vilka utökar resp nämnds/styrelses budget.
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Ingrid Ekströms (SD), Kim Hellströms
(SD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Stefan
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Rutin för
återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14, antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HEHZ, SARA, SAMA, FKRT, LAHN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 81-2020

§ 94 Yttrande över revisionsgranskning, granskning av
verkställighet av fullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport
antas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisonens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut, och överlämnat densamma till kommunstyrelsen
för yttrande senast under april månad 2020.
Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 23, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport
antas.
Vidare föreslog arbetsutskottet 2020-03-31, § 23, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Revisonens granskningsrapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 23
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-16
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18
Revisionens granskningsrapport, daterad januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Föreliggande förslag till yttrande
över revisionens granskningsrapport antas.
Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Revisonens granskningsrapport och kommunstyrelsens
yttrande noteras.

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

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 117-2020, SN 8-2020

§ 95 Svalövs kommuns program för familjefrid 20202022
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet remitteras till bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
och personalutskottet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 31 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
Svalöv kommuns familjefridsprogram för perioden 2016-2018 (KF 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.

Beslutsunderlag
Socialnämnds protokoll 2020-02-27, § 36
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23
Förslag till program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet remitteras till bildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och personalutskottet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 31 juli 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (kommunchef, HR-chef, samtliga sektorchefer, SARA, LELE)
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerare
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Dnr KS 85-2020, SBN 100-2020

§ 96 Samarbetsavtal med Saxån-Braåns vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan kommunerna som ingår i
Saxån-Braåns vattenråd godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Inom Saxån- Braåns avrinningsområde sker vattenvårdsarbetet inom
vattenrådet. I detta samarbete ingår Eslövs, Svalövs, Kävlinges och
Landskronas kommuner.
För att få kontinuitet i vattenvårdsarbetet föreslås kommunerna att skriva på ett
samarbetsavtal som sträcker sig till 2027 vilket är i linje med vattendirektivets
förvaltningscykel.
Verksamheten som avtalet gäller regleras i vattenrådets stadgar.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09, § 64, att godkänna upplösningen av
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och att verksamheten övergår till Saxån–
Braåns vattenråd. Kommen har också godkänt vattenrådets nya stadgar. För att
få ett långsiktigt arbete med vattenvårdsåtgärder föreslås Svalövs kommun att
godkänna samarbetsavtalet mellan kommunerna och vattenrådet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26, § 50 att föreslå
kommunstyrelsen att besluta följande: 1) Föreliggande förslag till
samarbetsavtal mellan kommunerna som ingår i Saxån-Braåns vattenråd
godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 50
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-03-10
Förslag till samarbetsavtal
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan
kommunerna som ingår i Saxån-Braåns vattenråd godkänns. 2)
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, CLG, HAHZ)
Samhällsbyggnadsnämnden
Saxån-Braåns vattenråd
Saxån-Braåns vattenråds medlemskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 121-2020, KS 1000-2012, SBN 186-2020

§ 97 Samarbetsavtal med Rååns vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan kommunerna som ingår i
Rååns vattenråd godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2014-05-12, § 88, bl a följande beslut: 1) Svalövs
kommun godkänner bildande av Rååns vattenråd och samtidigt upphörande av
Rååns vattendragsförbund enligt förslaget. 2) Förslag till stadgar för Rååns
vattenråd antas.
Inom Rååns avrinningsområde sker vattenvårdsarbetet inom vattenrådet. I
detta samarbete ingår Svalöv, Bjuv, Landskrona och Helsingborgs kommuner.
För att få kontinuitet i vattenvårdsarbetet har Rååns vattenråd beslutat att
kommunerna ska skriva på ett samarbetsavtal som sträcker sig tills vidare.
Verksamheten som avtalet gäller regleras i vattenrådets stadgar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26, § 51, att föreslå
kommunstyrelsen att besluta följande: 1) Föreliggande förslag till
samarbetsavtal mellan kommunerna som ingår i Rååns vattenråd godkänns. 2)
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 51
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-02-10
Förslag till samarbetsavtal
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 88

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan
kommunerna som ingår i Rååns vattenråd godkänns. 2) Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, CLG, HAHZ)
Samhällsbyggnadsnämnden
Rååns vattenråd
Rååns vattenråds medlemskommuner

Justerare
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Dnr KS 80-2020

§ 98 Revidering av ägardirektiv för LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv Renhållnings AB
godkänns.
2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid årsstämman rösta för att
förslaget till reviderat ägardirektiv antas.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet, till
förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit förslag till reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv
Renhållnings AB.

Beslutsunderlag
Landskrona Stadshus AB, styrelseprotokoll från den 2020-03-06
Förslag till reviderat ägardirektiv
Gällande ägardirektiv, antagna 2019-05-27, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjds (M), Krister
Olssons (S), Aase Jönssons (KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Stefan
Petterssons (M), Ingrid Ekströms (SD) och Kim Hellströms (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv
Renhållnings AB godkänns. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
årsstämman rösta för att förslaget till reviderat ägardirektiv antas.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): I första hand: Återremiss för att
utreda konsekvenserna för LSR och Svalövs kommun utifrån föreslagna
ändringar. I andra hand: Avslag. Tilläggsyrkande: Förvaltningen uppdras att
utreda förutsättningarna för samarbeten med andra närliggande kommuner om
avfallshanteringen i vår kommun.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, och 2
nej-röster för Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, har kommunstyrelsen
beslutat att avslå Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande. Se
omröstningsbilaga 1).
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Fredrik Jönssons m
fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkanden.
Ordföranden konstaterar att Fredrik Jönssons m fl tilläggsyrkande därmed fallit.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Det är stora och genomgripande
förändringar i Ägardirektiven som med kort varsel läggs fram till
kommunstyrelsen för beslut. Vi anser att dessa förändringar är så stora och
genomgripande att vi vill att samtliga partier i kommunfullmäktige får en
genomgång av detta förslag och dess konsekvenser för styrelsen för LSR och
Svalövs kommuns fortsatta inflytande över LSRs fortsatta drift och utveckling.”
Protokollet ska skickas till:
Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Landskrona Stadshus AB
Svalövs kommuns ombud samt ersättare
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(51)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14

Dnr KS 75-2020

§ 99 Anmälan av ej besvarande av motioner 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per
den 2020-02-24, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande:
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april
och oktober.”
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning
per den 24 februari 2020.
Den 24 februari 2020 bereds totalt 30 motioner, sju av dessa har varit under
beredning i över ett år.
En av dessa sju har behandlats av ansvarig remissinstans vid tidpunkten för
arbetsutskottets beslut.
Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 16, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning
avseende ej besvarade motioner, per den 2020-02-24, godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 16
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av
sammanställning avseende ej besvarade motioner, per den 2020-02-24,
godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Respektive ordförande och sektorchef

Justerare
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Dnr KS 374-2017, VON 19-2018

§ 100 Motion, Måltidsvän för seniorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2020-03-24.
1.

Sammanfattning av ärendet
I motion från centerpartiet 2017-12-04 gavs uppdrag till Vård- och
omsorgsnämnden att undersöka möjligheten till att starta projektet ”Måltidsvän”
för seniorer i Svalövs kommun. Ensamhet bland äldre är en utbredd företeelse,
där ett sätt att minska ensamheten och öka gemenskapen, är att införa
måltidsvän för målgruppen. Kostnaden för införandet skulle då begränsas till en
matportion per vecka och person (77 kr, 2020). Tillkommande kostnader är en
frivilligsamordnare som arbetar upp en struktur för volontärverksamhet med
olika ideella organisationer.
Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för senioren, dock ska
förmånsbeskattning i förhållande till volontärer beaktas om värdet av fria
luncher överstiger gränsen för förmånsbeskattning.
Motionen föreslås avslås med motivering;
-

att sektorn idag inte har någon upparbetad organisation för att verkställa
förslaget och

-

att förslaget är otydligt avseende vilken målgrupp som avses med
”äldre” och avsaknad av tydliga kriterier för målgruppen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-03-25, § 29, följande:
Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-24, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 29,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen
avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 201903-24.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg
Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 29
Ordförandes yttrande, daterad 2020-03-24
Motion, inkommen 2017-12-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-03-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Fredrik Jönssons m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds yrkande.

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 290-2020

§ 101 Motion, Webbsändning av
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.

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 5052004) från Harry Franzén (SD) 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.

Justerare
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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.

Beslutsunderlag
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
Ingrid Ekström (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Teddy Nilsson
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges presidium.
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Marie Irbladhs (C) och Anneli
Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl och Jan Zielinskis m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Ingrid Ekströms m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 341-2019

§ 102 Motion, Redovisning av bifallna motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses
motionen besvarad.

Reservation
Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C), J Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom
2019-10-14 med motion, Redovisning av bifallna motioner.
I motionen föreslås följande:


Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de
bifallna motionerna.



En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 176, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till
kommunfullmäktiges presidium.
Motionärerna pekar i motionen på den viktiga frågan gällande uppföljning av
fattade politiska beslut. Som en konsekvens av revisonens granskningsrapport
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut (Dnr KS 81-2020) kommer
en Rutin för återrapportering av fullmäktiges beslut (Dnr KS 92-2020) inom kort
att beslutas.
Rapporten har understrukit vikten av denna typ av uppföljning, och också att
uppdrag tidsätts och ges de resurser som är nödvändiga för genomförandet.
Det kan också konstateras att givna uppdrag m m fortlöpande måste ses över
och politiskt prioriteras, bl a mot bakgrund av skiftande politiska majoriteter.
Som en konsekvens av rapporten tar förvaltningen nu fram ett förslag till Rutin
för återrapportering av fullmäktiges beslut, vilken avses beslutas inom kort.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 8, följande:
Föreliggande förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 8,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot
bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses motionen
besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 8
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-19
Remitteringsbeslut, daterat 2019-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 176
Motion, inkommen 2019-10-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Kim Hellströms (SD), Torbjörn Ekelunds (L) och Angelie
Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av ny rutin
för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses motionen besvarad.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 15-2020

§ 103 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
2020-01-30 – 02-25.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202004-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 717-2013

§ 104 Säkerhetsprövning av personal planerad för
stabsarbete
Kommunstyrelsens beslut
1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118,
2019-09-16, § 189 och 2020-03-30, § 73 omfattas också personal
planerad för stabsarbete av säkerhetsklass 3.

Sammanfattning av ärendet
För att göra det möjligt att vid särskilda händelser m m kunna delge personal i
stabsarbete uppgifter som är belagda med sekretess med hänvisning till rikets
säkerhet, finns det anledning att säkerhetspröva dessa.
För den händelse att kommunen med anledning av särskild händelse behöver
gå upp i stabsläge, finns det anledning att komplettera de grupper som
säkerhetsprövas med personal planerad för stabsarbete.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-30, § 73
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23
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), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson
(KD): 1) Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118,
2019-09-16, § 189 och 2020-03-30, § 73 omfattas också personal planerad för
stabsarbete av säkerhetsklass 3.

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 126-2020

§ 105 Gratifikation till för våra medarbetare 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att senast den 21 april
2020 fastställa regler och riktlinjer för hur gratifikation till våra
medarbetare skall verkställas enligt anvisningar nedan.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att utdelningen av gratifikationerna
skall påbörjas senast den 12 maj 2020 och skall uppgå till 350 kronor.
Gratifikationen skall endast kunna nyttjas inom det lokala näringslivet
inom Svalövs kommun.
3. Kostnaden för åtgärden ovan får maximalt uppgå till 600 000 kronor och
skall belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020. Eventuella
skatteeffekter av gratifikationen bekostas av den enskilde
medarbetaren.

Sammanfattning av ärendet
I det rådande läget med Coronavirusets spridning och allmänna påverkan på
samhället vill Svalövs kommun som arbetsgivare premiera våra medarbetares
goda insatser. Därutöver skickar det förhoppningsvis en signal till det lokala
näringslivet att Svalövs kommun även ser näringslivets utmaningar i dessa
tider.
Förvaltningens bedömning är dock att en sådan gratifikation som anges ovan är
att betrakta som lön, vilket innebär att en eventuell skatteeffekt får bekostas av
den enskilde medarbetaren.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M),
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson (KD), Stefan
Pettersson (M), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att senast den 21 april 2020
fastställa regler och riktlinjer för hur gratifikation till våra medarbetare skall
verkställas enligt anvisningar nedan. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att
utdelningen av gratifikationerna skall påbörjas senast den 12 maj 2020 och
skall uppgå till 350 kronor. Gratifikationen skall endast kunna nyttjas inom det
lokala näringslivet inom Svalövs kommun. 3) Kostnaden för åtgärden ovan får
maximalt uppgå till 600 000 kronor och skall belasta kommunstyrelsens anslag
till förfogande 2020. Eventuella skatteeffekter av gratifikationen bekostas av
den enskilde medarbetaren.

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(51)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14

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

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C): ”Redan på KSAU lade vi förslag om att ge en vårgåva till
våra anställda i Svalövs kommun som ett erkännande för det goda arbete som
utförts hittills under Corona-krisen. Tanken var att vårgåvan skulle gå att
använda hos näringsidkare i vår kommun, precis som andra kommuner valt att
göra. På KSAU avslogs vårt förslag. Det gläder oss att styret nu lyssnat och
tagit till sig detta förslag.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)
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Dnr 136-2020

§ 106 Initiativärende, ”Appen Nyby gör det möjligt för
människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa
varandra”
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har 2020-04-14, inlämnat följande
initiativärende: ”Du registrerar ett konto med hjälp av din smartphone och går
med i den geografiska grupp med vilken du känner störst tillhörighet. Därefter är
det enkelt att både registrera något du behöver hjälp med, men också att svara
på andra människors förfrågan om hjälp. När någon svarar dig inleder du en
chatt där du och den andra medborgaren själv kommer överens om var, när
och vad som ska utföras.
Nybykonceptet kommer från Norge där det använts flitigt av flera norska
kommuner under Coronakrisen. Det har fungerat mycket väl. I flera av Sveriges
kommuner håller man på att lansera detta som ett verktyg för att göra det
möjligt för kommunens invånare att hjälpa varandra.
Helsingborg är först i landet med att lansera appen skarpt.
Appen är gratis att ladda ner och enkel att använda.”
Förslagsställarna har följande yrkanden:
”att Svalövs kommun tar del av Helsingborgs erfarenheter av detta digitala
hjälpmedel, Nyby, samt
att Svalövs kommun därefter inför Nyby som ett stöd till våra medborgare”

Beslutsunderlag
Initiativärende från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C), daterad 2020-0414

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet överlämnas till kommunförvaltningen för
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)
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Omröstningsbilaga 1) - § 98 Revidering av ägardirektiv för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Ledamöter

Parti

Ja

1 Fredrik Jönsson

C

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

7 Anneli Persson

S

1

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

Jävig

1

M

1

SD

1

11 Krister Olsson, tjg ers för Èmilie Lundgren

S

1

12 Torbjörn Ekelund

L

1

13 Aase Jönsson

KD

1
11
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10 Wioletta Kopanska Larsson
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