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Dnr - 

§ 44 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson och tf VD Jan Tingecz informerar om 
aktuellt läge vad gäller Corona/Covid19. Under denna punkt var 
sammanträdet ajournerat för att medge insynsplatser och ersättare för 
dessa möjlighet att ställa frågor. 

b) Befolkningsstatistik per 31 december 2019 samt Befolkningsstatistik för 
befolkningsförändringar för helåret 2019 (Dnr 73-2019). 

c) Överklagande till kammarrätten i mål om överprövning av upphandling 
av telefoni från Telia Sverige AB enligt LOU – innehåller interimistiskt 
yrkande, Överklagande till kammarrätten i mål om överprövning av 
upphandling av telefoni från Tele2 Sverige AB enligt LOU – innehåller 
interimistiskt yrkande, Kammarrättens beslut gällande upphandling 
telefoni med anledning av överklagande från Telia Sverige AB. De 
upphandlande enheterna får inte ingå avtal tills något annat bestäms 
eller målet avgörs slutligt, Kammarrättens beslut gällande upphandling 
telefoni med anledning av överklagande från Tele2 Sverige AB. De 
upphandlande enheterna får inte ingå avtal tills något annat bestäms 
eller målet avgörs slutligt, Kammarrättens beslut gällande 
prövningstillstånd gällande offentlig upphandling av telefoni. Telia 
Sverige AB beviljas prövningstillstånd samt Kammarrättens beslut 
gällande prövningstillstånd gällande offentlig upphandling av telefoni. 
Tele2 Sverige AB beviljas ej prövningstillstånd (Dnr 223-2019). 

Mot bakgrund av att avtal därför ännu ej kan tecknas med Telenor, får 
ett nytt interimistiskt avtal träffas med Telia Sverige AB. 

d) Bolagsstyrningsrapport för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 
(23-2020). 

e) Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus, Meddelande från styrelsen 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om psykisk hälsa 2020, samt Meddelande från styrelsen 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 (Dnr 2-
2020). 

f) SKR Cirkulär 20:03 - Tekniksprångsavtalet 20, SKR Cirkulär 20:04 - Ett 
nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av 
läkarintyg efter dag 14,, SKR Cirkulär 20:05 - Ett starkare skydd för 
välfärdssystemen, SKR Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare 
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med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott, SKR Cirkulär 20:08 - 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, SKR Cirkulär 20:09 - 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Ersätter cirkulär 19:51, samt 
SKR Cirkulär 20:10 - Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, 
indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet 
(Dnr 2-2020). 

g) Ekonomichef Jane Bergman informerar om Årsredovisning 2019 för 
Svalövs kommun (Dnr 91-2020). 

h) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om aktuell status vad 
gäller bredbandsutbyggnad. 

i) Kommunchef Stefan Larsson informerar om ansökan enl § 3, Lag 
(1980:578) om ordningsvakter. 

j) Samråd budget Söderåsens miljöförbund (Dnr 97:2020). 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 45 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25 

Personalutskottets protokoll 2020-02-18 

Protokoll, styrelsemöte för NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, 2019-
03-14 

Protokoll, styrelsemöte för NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, 2019-
06-14 

Protokoll, styrelsemöte för NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, 2019-
10-04 

Protokoll, styrelsemöte för NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, 2019-
11-29 

Protokoll från Direktionen, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-03-26 

Protokoll från Direktionen, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-05-28 

Protokoll från Direktionen, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-08-27 

Protokoll från Direktionen, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-10-29 

Protokoll från Direktionen, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019-11-27 

Protokoll från årsstämma, Kommunassurans Syd, 2019-05-09 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(47) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 2-2019 

§ 46 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ombud med ersättare vid Leader Nordvästra Skåne med Öresunds 
årsstämmor väljs Teddy Nilsson (SD) resp Jan Zielinski (S). 

2. Till ledamot i valberedningen för Leader Nordvästra Skåne med 
Öresunds årsstämmor väljs Mats Hannander (SD). 

3. Avsägelsen från Frank Urban Johansson (L) godkänns. 

4. Till ledamot i Rååns vattenråd efter Frank Urban Johansson (L) som 
avsagt sig uppdraget väljs Bo Lindow (L). 

Sammanfattning av ärendet 

Frank Urban Johansson (L) har i skrivelse daterad 2020-03-08 bl a avsagt sig 
uppdraget som ledamot i Rååns vattenråd. 

Kommunstyrelsen har att välja ombud med ersättare vid Leader Nordvästra 
Skåne med Öresunds årsstämmor och ledamot i valberedningen till densamma. 

Årsmöte avhålls preliminärt 28 april kl 19.00. 

Kommunstyrelsen bordlade valen till Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
2020-02-10, § 26. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Frank Urban Johansson (L), daterad 2020-03-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 26 

 
Protokollet ska skickas till: 
Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
Rååns vattenråd 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 91-2020 

§ 47 Årsredovisning 2019 - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Årsredovisningen för kommunstyrelsen för 2019 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport för 2019, för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen årsredovisning för 2019 visar på ett mycket litet underskott 
om 25 000 kronor. Givet en omslutning på över 50 miljoner kronor får det i 
praktiken betraktas som ett nollresultat.  

Den politiska verksamheten har ett överskott strax under 400 tkr på grund av en 
mindre omfattande utbildningsinsats i samband med uppstarten av en ny 
mandatperiod. Vidare har minskningen av antalet oppositionsråd också gett 
vissa besparingar. 

Kommunledningskontoret visar ett underskott om cirka 780 tkr som härrör sig till 
extra kostnader för att kunna bemanna ekonomienheten samt ökade kostnader 
för friskvårdsbidraget. 

De viktigaste händelserna är att kommunen vid halvårsskiftet fått ett nytt 
politiskt styre, antagandet av en ny vision för Svalöv samt rekryteringen av en 
ny ekonomichef. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk årsrapport 2019 för kommunstyrelsen, daterad 2020-03-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Årsredovisningen för kommunstyrelsen för 2019 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 48 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2019, med plan 2020 
– 2021. 

Beslutsunderlag 

Budget 2020, med plan 2021 – 2022, för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
2020-03-16. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT) 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(47) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 6-2019 

§ 49 Mål och Budget 2020 med plan 2021-2022 - 
Korrigering av ramar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ramar för följande nämnder korrigeras enligt nedanstående tabell: 

Nämnd/Styrelse Förändring Ny ram 

Kommunstyrelsen + 4 718 tkr 67 118 tkr 

Bildningsnämnden - 735 tkr 425 334 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden - 2 480 tkr 58 303 tkr 

Socialnämnden - 790 tkr 57 027 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden - 713 tkr 203 159 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 202, om vilka ramar 
respektive nämnd förfogade över år 2020. Med anledning av förändrade 
uppdrag för nämnder och styrelser från årsskiftet 2020 föreslås följande: 

- Medlemsbidraget för Söderåsens Miljöförbund om 1 865 000 kronor flyttas 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

- Lönemedel för förvaltningsekonomerna flyttas från respektive facknämnd till 
kommunstyrelsen då dessa har samlats centralt inom förvaltningen. Totalt 
omfördelas 2 853 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Bifall till förslaget om ramkorrigeringar i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 33-2020 

§ 50 Begäran om överföring av investeringsanslag till 
2020 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 ska beslutas enligt 
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är 
påbörjade, men som försenats.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
2020-03-16. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (JEBN, AAN, EVLT) 
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Dnr 88-2020 

§ 51 Finansiering av traineeplats 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Svalövs kommun deltar i Familjen Helsingborgs Trainee-projekt. 

2. Finansiering sker under 2020 med 150 tkr att utgå ur kommunstyrelsens 
anslag till förfogande. 

3. Finansiering för år 2021 och framåt hanteras i Budget 2021, Plan 2022 
– 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Traineerna visstidsanställs under 12 månader i en av kommunerna inom 
Familjen Helsingborg till ett särskilt uppdrag. Dessutom genomgår traineerna ett 
utbildnings- och utvecklingsprogram som omfattar 30 procent av arbetstiden 
under de 12 månader som programmet pågår.  

Före anställning genomgår kandidaterna till programmet en omfattande 
rekryteringsprocess innehållande moment som djupintervju, presentation och 
gruppövningar. De traineer som anställs väljs ut då de anses ha särskilt goda 
förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner 
inom kommunal verksamhet.  

Under traineeperioden varvas arbete i kommunal verksamhet med 
utvecklingsdagar i projektledning, presentationsteknik, personlig utveckling 
samt kommunal styrning och ledning. 30 procent av tiden läggs på 
utvecklingsdagar och arbete med ett gemensamt traineeprojekt. Projektet utförs 
på uppdrag av kommuncheferna i de elva kommunerna.  

Traineeprogrammet ger mycket god inblick i hur kommunal verksamhet 
fungerar och ett stort nätverk inför det framtida yrkeslivet. 

Svalövs kommun har nyttjat programmet för rekrytering av traineer med 
anställning som informatör, VA-ingenjör, civilingenjör, HR-strateg, 
digitaliseringsstrateg och kommunikatör. 

Personalutskottet föreslog 2020-02-18, § 7, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kostnaden för en Trainee-plats 
hanteras i kompletteringsbudget 1, 2020. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-02-21 
Personalutskottets protokoll 2020-02-18, § 7 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), 
Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Ingrid Ekström 
(SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Svalövs kommun deltar i Familjen 
Helsingborgs Trainee-projekt. 2) Finansiering sker under 2020 med 150 tkr att 
utgå ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 3) Fiansiering för år 2021 och 
framåt hanteras i Budget 2021, Plan 2022 – 2023. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, JEBN, AAN, EVLT) 
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Dnr 409-2019 

§ 52 Plan för intern kontroll år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Planer för intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämnden, bildningsnämnden och överförmyndaren noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen skall varje år anta en plan för intern kontroll, enl 
kommunallagen (6 kap § 6) och antagen policy. 

Kommunfullmäktige antog 2017-10-31, § 143, en policy för intern kontroll.  

Enligt denna har kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom Svalövs kommun. 

Nämnd/styrelse skall senast i december året före kontrollåret varje år anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Planen skall bygga på en tydlig och 
transparant riskanalys. Riskanalysen skall dokumenteras i en bruttorisklista. 
Denna bruttorisklista är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som 
skall genomföras under det kommande året.  

Nämnder/styrelsen skall löpande eller senast den 1 november varje år, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 
till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, 
och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Kommunstyrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen. 

Årliga rapporter avseende uppföljning av intern kontrollen skall presenteras för 
kommunstyrelsen senast i december månad kontrollåret. Dessa rapporter skall 
beskriva resultatet av kontrollerna, åtgärder som redan vidtagits samt förslag på 
eventuellt kommande åtgärder. Rapportering skall också samtidigt ske till 
kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen skall besluta om Plan för internkontroll senast vid sitt 
sammanträde i februari månad kontrollåret. Revisionen ska informeras om 
planens innehåll. Ett förslag till plan för kommunstyrelsen har nu tagits fram. 

Vidare finns planer för några av nämnderna. Ytterligare planer kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen när de antagits. 

Ekonomichefen har tidigare, i enlighet med policyn, av kommunchefen utsetts 
till huvudansvarig för utveckling av internkontrollarbetet i kommunen. Under en 
period har tjänsten som ekonomichef varit vakant, varför arbetet inte kunnat 
bedrivas fullt ut. 
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Föreliggande förslag har färre kontrollmoment, men bedömningen är att de är 
mer relevanta och kan ge ett bättre svar på frågan om den interna kontrollen är 
tillräcklig (KL 6:6). 

Kommunstyrelsen fattade 2020-02-10, § 31, följande beslut: 1) Plan för intern 
kontroll för kommunstyrelsen inkl övergripande kontrollmoment år 2020 antas. 
2) Planer för intern kontroll för socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
styrelsen för BT Kemi efterbehandling noteras. 3) Samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämnden, bildningsnämnden och överförmyndaren påminnes om 
ärendet. 4) Kommunstyrelsen hemställer om att AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler inkommer med dokumentation gällande den interna kontrollen 
under år 2019 samt plan för år 2020. 

Nu föreligger planer från samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och 
överförmyndaren 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 31 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-12-11, § 127 
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2019-12-11, § 54 
Socialnämndens protokoll 2019-12-03, § 185 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-31, § 143 
Policy för intern kontroll (Dnr 1019-2012) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Planer för intern kontroll för 
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, bildningsnämnden och 
överförmyndaren noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, LELE, HAHZ, LAHH) 
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Dnr 90-2020 

§ 53 Tidplan budget 2021, plan 2022 - 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar tidplan för mål och budget 2021 med plan 
2022-2023, enl bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att förslag till mål och budget upprättas före 
oktober månads utgång om det inte finns särskilda skäl för det. Om så är fallet 
får förslag till mål och budget upprättas i november månad. Dock skall kommun-
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för det kommande 
året (SFS 2017:725).  

Med anledning av det finns en ny politisk majoritet, ett mycket omfattande 
arbete med den andra kompletteringsbudgeten samt att ordinarie ekonomichef 
inte kommer att arbeta heltid förrän den 1 april 2020 är det förvaltningens 
bedömning att det föreligger särskilda skäl för att ta upp förslag till mål och 
budget under november månad 2020. Ett så pass viktigt ärenden bör ges 
möjlighet att beredas på bästa sätt och då behövs en månad extra.  

Mål och budget i dess helhet skall i normala fall fastställas av kommun-
fullmäktige senast före november månads utgång, vilket också är möjligt med 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunlagen (SFS 2017:725) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen antar tidplan för mål och budget 2021 
med plan 2022-2023, enl bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Förvaltningsekonomer 
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Dnr 404-2019 

§ 54 Initiativärende - Revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 
interpellationer och frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen finner inte någon anledning att föreslå en förändring 
av kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med initiativärende från 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C). 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har vid dagens sammanträde lämnat 
in ett initiativärende med följande innehåll: 

”14 dagar innan Kommunfullmäktige sammanträder ska interpellationer och 
frågor lämnas in för att Fullmäktiges presidium ska hinna titta på dem och göra 
en bedömning om de får ställas eller ej och för att ge den svarande möjlighet att 
före fullmäktiges sammanträde utforma ett svar till den frågande. 

I arbetsordningen står det att interpellationer och frågor ska besvaras på 
nästkommande möte. Detta öppnar det upp för en tolkning av vad som är 
nästkommande möte. Interpellationer och frågor är oppositionens sätt att kunna 
väcka dagsaktuella frågor för diskussion i Kommunfullmäktige. I dagens snabba 
informationssamhälle hinner ofta en fråga som blir äldre än 14 dagar blåsa över 
och därför är det viktigt att svaret kommer på det närmast följande 
sammanträdet. 

Därför yrkar vi på att arbetsordningen förtydligas så att det avser det 
Kommunfullmäktige närmast efter att interpellation eller fråga ställts. Samtidigt 
vill vi att svar ska publiceras senast sista vardagen före Kommunfullmäktige.” 

Nu föreligger yttrande från kommunfullmäktiges presidium, av vilket följande 
framgår:  

”Bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning följer rekommendationer 
från SKR (dåvarande SKL), i skriften Arbetsordning för kommunfullmäktige – ett 
underlag för lokala bedömningar från 2016 (sid 16).  
 
En interpellation skall ges in till kommunförvaltningen 14 dagar det 
sammanträde vid vilket den skall ställas.  
 
Av arbetsordningens § 34 framgår följande: ”En interpellation bör besvaras 
senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes.” Det finns inget hinder emot att den besvaras redan vid det 
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sammanträde då den ställes. Är svaret klart, och den interpellerade så önskar, 
kan propositionen hanteras redan då. Det har också skett vid många tillfällen 
historiskt.  
 
Bl a mot bakgrund av att flertalet ordföranden är fritidspolitiker, och att det finns 
skäl att ge tid att ta fram genomarbetade svar, finner kommunfullmäktiges 
presidium ingen anledning att frångå rekommendationen och ändra gällande 
arbetsordning.  
 
Redan idag skall den ledamot som har ställt interpellationen få del av svaret 
skriftligt senast arbetsdagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
Jönsson och Irbladh efterfrågar i skrivelsen detta, men denna bestämmelse 
gäller alltså redan i dag.  
 
För mindre komplexa frågeställningar, finns också möjligheten för 
kommunfullmäktigeledamöter att ställa en s k fråga (f d enkel fråga), enl 
arbetsordningens § 35. En sådan bör enl arbetsordningen besvaras redan 
under det sammanträde vid vilken den ställts. Den skall ges in till 
kommunförvaltningen tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den.  
 
P g a stor ärendemängd och långa sammanträden, har dock besvarandet av 
frågor och interpellationer ofta fått bordläggas, ibland vid flera sammanträden. 
Detta ser presidiet som bekymmersamt.” 

Kommunfullmäktiges presidium fattade mot bakgrund av detta 2020-02-13, § 5, 
följande beslut: Kommunstyrelsen meddelas att kommunfullmäktiges presidium 
inte finner någon anledning att föreslå en förändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning i enlighet med initiativärende från Fredrik Jönsson (C) och Marie 
Irbladh (C). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-02-13, § 5 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2020-01-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 276 
Skrivelse, inkommen 2019-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Kommunstyrelsen finner inte någon anledning att föreslå en förändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med initiativärende från Fredrik 
Jönsson (C) och Marie Irbladh (C). 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 

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

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

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

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkande och 2 nej-röster för Fredrik 
Jönssons m fl yrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy Nilssons 
m fl yrkande. 4 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1). 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) 
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Dnr 42-2020 

§ 55 Kommunutredningen ”Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget” – SOU 2020:8 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger slutbetänkandet ”Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” från Kommunutredningen. Någon formell remiss har 
kommunen ännu inte fått. 

Beslutsunderlag 

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – SOU 2020:8 

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 (SNLN) 
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Dnr 73-2020 

§ 56 Årsredovisning 2019 samt föreningsstämma – 
Kommuninvest ek för 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd, efter samråd 
med kommunstyrelsens andre vice ordförande Jan Zielinski, 
bemyndigas fatta beslut om instruktion till ombudet vid 
föreningsstämman. 

Sammanfattning av ärendet 

KommunInvest ekonomisk förening kommer att genomföra sin 
föreningsstämma 16 april 2020. Förutom sedvanlig hantering av årsredovisning 
förväntas även andra frågor om t ex medlemsinsatser behandlas. Handlingar 
kommer att finnas tillgängliga ca tre veckor före stämman.  

Det noteras att kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson är suppleant i 
föreningsstyrelsen, varför förslaget är att kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Angelie Fröjd, i samråd med kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Jan Zielinski, bemyndigas fatta beslut om instruktion till ombudet vid 
stämman.  

Ann Pettersson (M) är Svalövs kommuns ombud, med Jan Zielinski (S) som 
ersättare. 

Beslutsunderlag 

Kallelse till föreningsstämma i Kommuninvest ek för 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd, 
efter samråd med kommunstyrelsens andre vice ordförande Jan Zielinski, 
bemyndigas fatta beslut om instruktion till ombudet vid föreningsstämman. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud med ersättare 
Angelie Fröjd (M) 
Jan Zielinski (S) 
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Dnr KS 118-2019 

§ 57 Hyresavtal - Friluftsbad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunchef Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram 
förslag till för framtida lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev 
avtalsförhållanden för friluftsbadet i Röstånga.  

2. Förslag till beslut skall föreligga senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2020. 

3. För ändamålet anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

4. Kommunchefen uppdras att hålla kommunstyrelsen löpande 
informerad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson 
(KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh 
(C), Jan Zielinski (S), Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Kommunchef Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag 
till för framtida lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden 
för friluftsbadet i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 
100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 4) Kommunchefen 
uppdras att hålla kommunstyrelsen löpande informerad. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Vi anser att utredningen som gjorts 
är tydlig med att detta är ett ärende som behöver behandlas skyndsamt. 
Samtidigt behöver vi värna den relation kommunen har till entreprenören och vi 
bedömer att tidsplanen som nu presenterats är bra. Vi anser också att det är 
viktigt att Kommunstyrelsen över tid informeras om förhandlingarnas 
fortskridande.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, HAHZ, SARA) 
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Dnr 1056-2014 

§ 58 Uppföljning av arbetet med Näringslivsstrategin 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30 § 11 och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten.  
 
Just nu pågår det arbete med att göra en större översyn av Näringslivsstrategin, 
dels på grund av att det är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-
2022 och dels på grund av att Svalövs kommun antog en vision i december 
2019. I samband med detta kommer även mål och målbild för 
Näringslivstrategin ses över för att synkas med visionen.   
 
Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 13, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppföljningen av 
Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2020-02-17 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Stefan 
Petterssons (M), Aase Jönssons (KD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-
02-17, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 41-2020 

§ 59 Förslag till revidering av revisorernas reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet behandlas vid de planerade gruppledardiskussioner som på 
kommunfullmäktiges presidiums initiativ kommer att genomföras med 
början den 6 april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen beslutade 2019-10-10, § 54 att överlämna förslag till reviderat 
reglemente för vidare beredning. 

Föreslagna revideringar av reglementet är markerade i rött. 

Revisionen föreslår att reviderat reglemente antas. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande, 
daterad 2020-02-26 
Förslagsskrivelse från revisionens ordförande, daterad 2020-02-25 
Revisionens protokoll 2019-10-10, § 54 
Förslag till reviderat reglemente för revisionen, daterat 2019-10-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet behandlas vid de planerade 
gruppledardiskussioner som på kommunfullmäktiges presidiums initiativ 
kommer att genomföras med början den 6 april 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 329-2019, BIN 27-2020 

§ 60 Angående förfrågan om medlemskap i 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Kommunstyrelsens beslut 

1. AV-medias framställan om medlemskap i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 2020-01-19. 

 

Sammanfattning av ärendet 

AV Media var ett företag som bland annat tillhandahöll film, litteratur och 
strömmad media. AV Media har ombildats till Kommunalförbundet AV Media 
Skåne och har nu ställt frågan till Svalövs kommun om vi vill ansöka om 
medlemskap i Kommunalförbundet. 

Vid sitt sammanträde 2019-10-28, § 82, remitterade kommunstyrelsens 
arbetsutskott ärendet om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne 
till bildningsnämnden. 

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som landar i förslaget att förfrågan 
om medlemskap från kommunalförbundet AV Media Skåne ska avslås. 

Bildningsnämnden fattade 2020-01-30, § 5, följande beslut: 1) Förvaltningens 
yttrande, daterat 2020-01-19, antas som nämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) AV-medias 
framställan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne avslås med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-01-19. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlquist. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-01-30, § 5 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-19 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-01-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-28, § 82 
Förbundsordning, inkommen 2019-10-01 
Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne, inkommen 
2019-10-01  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson 
(SD) och Èmilie Lundgren (S): 1) AV-medias framställan om medlemskap i 
Kommunalförbundet AV Media Skåne avslås med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-01-19. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne  
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, SARA) 
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Dnr 21-2020 

§ 61 Ändring av delegation avseende taxor rörande 
räddningstjänstens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Delegationen avseende fastställande och uppräkning av följande taxor 
ändras från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen: 

 Tillsynstaxa för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

 Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten har från och med 2020-01-01 hanterats av 
kommunstyrelsen, istället för av bygg- och räddningsnämnden. Undantaget rör 
myndighetsutövningen som framgent kommer att hanteras av 
myndighetsnämnden. 

Det finns ett antal taxor och prislistor inom räddningstjänstens område som 
genom beslut i kommunfullmäktige delegerats till bygg- och räddningsnämnden 
att räkna upp. Då räddningstjänstens budget numera faller under 
kommunstyrelsen, bör bemyndigandet av uppräkningen av taxor och avgifter 
övergå till styrelsen. 

Det behöver därför fattas ett nytt beslut avseende följande taxor och avgifter: 

 Tillsynstaxan för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 190, att ovan nämnda taxor skulle 
indexregleras årligen, enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis räkna upp 
taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med 
referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendation. 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 112 att dåvarande miljö-, 
byggnads- och räddningsnämnden bemyndigades fastställa justering av taxan 
för sotning och brandskyddskontroll, enligt den årliga överenskommelse om 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(47) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

indexreglering som träffas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (numera 
Regioner) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 

Taxan har sedan reviderats genom beslut i kommunfullmäktige 2019-04-29, § 
74. 

 Avgift för felaktigt utlösta brandlarm 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 191 att taxorna indexregleras 
årligen, enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad 
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis räkna upp 
taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med 
referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendation. 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25, § 87 att fastställa Skåne-Blekinge 
brandbefälsförenings prislista för 2015. Dåvarande miljö-, byggnads- och 
räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis årligen fastställa Skåne-
Blekinge brandbefäls prislista. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 190  
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 191  
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-29, § 74  
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-05-25, § 87  
Protokoll från kommunfullmäktige 2009-09-28, § 112 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Delegationen 
avseende fastställande och uppräkning av följande taxor ändras från bygg- och 
räddningsnämnden till kommunstyrelsen: 

 Tillsynstaxa för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

 Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, HAHZ, MAP) 
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Dnr KS 414-2019, BRN 132-2019 

§ 62 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
förebyggande verksamheter och 
räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor aktualitetsförklaras 
att gälla för år 2020-2021.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt handlingsprogram, enligt 
kommande vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, som ska gälla för åren 2022 - 2026.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram som antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod.   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har aviserat att man vill likrikta 
handlingsprogrammen i hela landet och de ska ges ut en vägledning för nästa 
generation handlingsprogram under 2019 och därför förväntar sig inte 
myndigheten att vi har nya handlingsprogram färdiga förrän 2020 för perioden 
2020–2023. Därför aktualitetsförklaras befintligt handlingsprogram för åren 
2019 och 2020 och ett nytt handlingsprogram tas fram när de nya 
förutsättningarna har kommit.  

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014 och 
gäller under perioden 1 januari 2014 till 1 mars 2015. Programmet 
aktualitetsförklarades med uppdateringar av kommunfullmäktige den 26 januari 
2015 att gälla för mandatperioden 2015–2018. Detta handlingsprogram ersätter 
handlingsprogrammet från 2015 och är Svalövs kommuns handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor för mandatperioden 2019–2021. Det är ett 
aktualitetsförklarat samt uppdaterat handlingsprogram av handlingsprogrammet 
2015–2018. 

Bygg och räddningsnämnden fattade 2018-10-25, § 119, följande beslut: 1) 
Räddningschefen uppdras ta fram ett aktualitetsförklarat Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor att gälla för åren 2019 och 2020. 2) Räddningschefen 
uppdras ta fram ett nytt handlingsprogram, enligt kommande vägledning från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska gälla för åren 2020-
2023. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-11-28, § 134, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Aktualitetsförklarat 
handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 2019 - 2021 antas. 

Det noteras att räddningstjänsten fr o m 2020-01-01 sorterar under 
kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-01-13, § 9, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Aktualitetsförklarat handlingsprogram för skydd mot olyckor för 
åren 2019-2021 antas. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 6, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för vägledning från ansvarig tjänsteman räddningschefen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27 
Reviderat handlingsprogram daterat 2020-02-27, inkl. bilagor Riskanalys och 
insatskarta 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 9 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-11-28, § 134  
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22. 
Handlingsprogram daterat 2019-11-08, inkl. bilagor Riskanalys och insatskarta. 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-10-25, § 119 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt 
handlingsprogram, enligt kommande vägledning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, som ska gälla för åren 2022 - 2026. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderat 
handlingsprogram för skydd mot olyckor aktualitetsförklaras att gälla för år 
2020-2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, NSSG, LELE, LAHH) 
Länsstyrelsen i Skåne län  
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Dnr KS 86-2020, SBN 103-2020 

§ 63 Yttrande över samrådshandling, ÖP2021 - 
Översiktsplan för Helsingborgs stad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande över ÖP2021 - Översiktsplan för 
Helsingborgs stad (samrådshandling) godkänns.  

2. Översiktsplanen behöver förtydligas angående de gröna näringarnas 
och livsmedelsproduktionens betydelse och företagsmässiga 
utvecklingspotential för kommunen. Dessutom behöver man tydliggöra 
behovet av ett livskraftigt jordbruk och livsmedelsförsörjning i ett 
krisperspektiv. I dokumentet behöver även koppling till 
livsmedelsstrategi för det skånska lantbruket införlivas. 

Sammanfattning av ärendet 

Helsingborgs stad ställer under perioden 13 januari – 15 mars 2020 ut förslag 
till ny kommunövergripande översiktsplan (ÖP2021). Helsingborgs gällande 
översiktsplan antogs 2010 och sedan dess har att ett antal fördjupade eller 
tematiska planer tillkommit. När kommunfullmäktige antagit ÖP2021 kommer 
denna att fungera som ett övergripande och samlande dokument för samtliga 
av kommunens översiktsplaner.  

Svalövs kommun har möjlighet att lämna yttrade över samrådshandlingen.  

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-02-20, § 23, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Förvaltningens förslag till yttrande över ÖP2021 - 
Översiktsplan för Helsingborgs stad (samrådshandling) godkänns.  2) 
Översiktsplanen behöver förtydligas angående de gröna näringarnas och 
livsmedelsproduktionens betydelse och företagsmässiga utvecklingspotential 
för kommunen. Dessutom behöver man tydliggöra behovet av ett livskraftigt 
jordbruk och livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv. I dokumentet behöver 
även koppling till livsmedelsstrategi för det skånska lantbruket införlivas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20, § 23 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-02-06 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-02-06 
ÖP2021 – Översiktsplan för Helsingborgs stad (samrådshandling). Tillgänglig 
digitalt: https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-
utveckling/oversiktsplanering/oversiktsplaner-under-arbete/oversiktsplan-2021/  

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/oversiktsplaner-under-arbete/oversiktsplan-2021/
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/oversiktsplaner-under-arbete/oversiktsplan-2021/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Fredrik 
Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Aase Jönsson (KD): 1) Förvaltningens 
förslag till yttrande över ÖP2021 - Översiktsplan för Helsingborgs stad 
(samrådshandling) godkänns. 2) Översiktsplanen behöver förtydligas angående 
de gröna näringarnas och livsmedelsproduktionens betydelse och 
företagsmässiga utvecklingspotential för kommunen. Dessutom behöver man 
tydliggöra behovet av ett livskraftigt jordbruk och livsmedelsförsörjning i ett 
krisperspektiv. I dokumentet behöver även koppling till livsmedelsstrategi för det 
skånska lantbruket införlivas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, TSVA, ELPN, HAHZ) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Helsingborgs stad (inkl yttrande) 
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Dnr KS 85-2020, SBN 100-2020 

§ 64 Nya stadgar och organisation för Saxån-Braåns 
vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Upplösningen av Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och att ansvar, 
verksamhet och tillgångar i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté överförs 
till Saxån-Braåns vattenråd godkänns. 

2. Nya stadgar för Saxån-Braåns vattenråd godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med samordnad recipientkontroll och vattenvård har pågått i Saxån-
Braåns avrinnings-område sedan 1970-talet. Det är huvudsakligen de fyra 
kommunerna i avrinningsområdet; Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalöv som 
drivit verksamheten. I början på 1980-talet formaliserades samarbetet och 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté bildades där Landskrona hållit i den 
samordnande funktionen sedan dess.  

När förslaget om bildande av vattenråd kom valde Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitté, som då redan hade ett aktivt åtgärdsarbete, att starta ett 
vattenråd. Man valde dock att behålla vattenvårdskommittén intakt och inte 
bilda vattenrådet som en formell organisation utan enbart som ett nätverk med 
berörda intressenter. 

Organisationen behöver nu ses över och förslag till nya stadgar har tagits fram. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-02-20, § 16, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Upplösningen av Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och att 
ansvar, verksamhet och tillgångar i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté 
överförs till Saxån-Braåns vattenråd godkänns. 2) Nya stadgar för Saxån-
Braåns vattenråd godkänns. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20, § 16 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-02-10 
Förslag till nya stadgar för vattenrådet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson 
(C), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Upplösningen av Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och att ansvar, 
verksamhet och tillgångar i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté överförs till 
Saxån-Braåns vattenråd godkänns. 2) Nya stadgar för Saxån-Braåns vattenråd 
godkänns. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG, ELPN, HAHZ) 
Saxån-Braåns vattenråd 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(47) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 232-2018, SBN 109-2019 

§ 65 Motion, Utreda möjligheterna och kostnaderna för 
komfortkyla i kommunala verksamhetslokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.  

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en 
motion avseende att utreda möjligheterna och kostnaderna för komfortkyla i 
kommunala verksamhetslokaler.  

I motionen föreslås följande:  

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsägarna till de 
kommunala verksamhetslokalerna utreda möjligheterna och kostnaderna för att 
installera komfortkyla.  

- Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på prioritering av vilka 
verksamhetslokaler som ska iordningställas med komfortkyla utifrån både 
brukar- och personalperspektiv.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-02-04, och menar att motionen 
bör anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-20-20, § 27, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-20-20, § 27 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämndens ordförande, daterat 2020-02-04 
Remittering av motion, daterad 2019-02-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24, § 144 
Motion, inkommen 2018-09-07 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Torbjörn Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD) förslag 
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT, HAHZ) 
Motionärerna 
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Dnr KS 95-2019, SBN 105-2020 

§ 66 Motion, Bevara och rusta upp kommunens 
vattendrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Annie Karlsson (S) har lämnat in en motion rörande att 
bevara och rusta upp kommunens vattendrag. 

I motionen föreslås följande:  

- Att Svalövs kommun lägger en långsiktig plan för att rusta upp i alla 
kommundelar där vi har åar men även vattenspeglar och mindre sjöar.  

- Att se över möjligheten att vid Vegeån anlägga våtmarker i syfte att berika och 
öka fågellivet i Svalövs kommun. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Ordföranden har skrivit ett yttrande, daterat 2020-02-04, och menar att 
motionen bör anses besvarad. Information som uppkommer på sammanträdet 
medför att ordförande ändrar sitt yttrande till att motionen istället bör bifallas.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-02-20, § 28, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget, med ändringen att motionen ska anses bifallen. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalles, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04, och nämndens 
protokoll daterat 2020-02-20, § 28. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20, § 28 
Yttrande från ordförande, daterat 2020-02-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 83 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles, 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04, 
och nämndens protokoll daterat 2020-02-20, § 28. 
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Teddy Nilssons (SD), Stefan Petterssons (M), Angelie Fröjds (M) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses 
besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD) 
m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkande. 

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
Motionärerna 
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Dnr KS 150-2019, SBN 270-2019 

§ 67 Motion, Tillgängliga och användbara lekplatser för 
barn och föräldrar med funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.  

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Eldh (MP) och Kjell Stjernholm (MP) har lämnat in en motion rörande 
tillgängliga och användbara lekplatser för barn och föräldrar med 
funktionsnedsättning.  

I motionen föreslås följande:  

- Att kommunen utreder och skriver en rapport rörande tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser.  

- Att en handlingsplan tas fram för stegvis förbättring av tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-
02-04, och menar att motionen bör anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-02-20, § 29, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-20-20, § 29 
Yttrande från ordförande, daterat 2020-02-04 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 117 
Motion, daterad 2019-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 
2020-02-04. 

Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Torbjörn 
Ekelunds yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons m 
fl yrkande. 

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: 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr KS 287-2019, SN 94-2019 

§ 68 Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande, 
daterat 2020-01-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-08-26 med motionen Handlingsplan för stöd 
till brottsoffer. I motionen yrkas att:  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att utreda och föreslå en handlingsplan 
för stöd och skydd till kommunmedborgare som utsatts för brott, i enligt 
med intentionerna ovan.  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att uppdatera kommunens 
informationskanaler, främst hemsidan, så att stöd åt brottsoffer blir 
lättare att hitta.  

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande där det bland annat 
framförs att Svalövs kommun sedan 2018 har en överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren Landskrona Svalöv samt 
att Socialtjänstens rutiner för stöd till brottsoffer kommer att färdigställas under 
februari 2020. Därutöver kommer information om stöd till brottsoffer och dess 
tillgänglighet i närtid utvecklas. 

I och med tecknad överenskommelse med Brottsofferjouren och existerande 
rutiner för stöd till brottsoffer ses inget behov av en specifikt framtagen 
handlingsplan för detta område, varvid motionen bör anses besvarad. 

Socialnämnden fattade 2020-01-30, § 16, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-01-17, antas som nämndens eget. 
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2020-01-17, antas som 
nämndens eget. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2020-01-30, § 16 
Förslag till yttrande, daterat 2020-01-17 
Remittering av motion, daterad 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 172 
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2019-08-26 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2020-01-17. 

Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons och Torbjörn Ekelunds 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Aase Jönssons yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA) 
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Dnr 353-2019 

§ 69 Motion, Utrusta byarna i Svalövs kommun med 
hjärtstartare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

2. Frågan om investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare 
hanteras i kompletteringsbudget I. 

3. Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt av hjärtstartare i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i 
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande: 

 Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en 
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun. 

 Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära 
sig Hjärtlungräddning. 

Motionen remitterades 2020-01-01 av kommunstyrelsens ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas. 2) Frågan om 
investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare hanteras i 
kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt 
av hjärtstartare i kommunen. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 15 
Förslag till yttrande, daterat 2020-02-14 
Remittering, daterad 2020-01-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 211 
Motion från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2019-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) 
och Fredrik Jönsson (C): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas. 2) Frågan 
om investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare hanteras i 
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kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt 
av hjärtstartare i kommunen. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L), Jan Zielinskis 
(S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kjell Stjernholm (MP) 
Kommunförvaltningen (EOL, JEBN, AAN, EVLT) 
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Dnr 15-2020 

§ 70 Delegationsbeslut 

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 2020-
03-09. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Omröstningsbilaga 1) - § 54 Initiativärende - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer och frågor 

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C   1     

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1       

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S     1   

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1       

5 Ingrid Ekström SD 1       

6 Marie Irbladh C   1     

7 Anneli Persson  S     1   

8 Kim Hellström  SD 1       

9 Stefan Pettersson  M 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Èmilie Lundgren S     1   

12 Torbjörn Ekelund L     1   

13 Aase Jönsson KD 1       

  SUMMA   7 2 4 0 

 


