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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-12-03, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 256 - 277 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-02 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dagordningen kompletterades med ärendet "Initiativärende - Revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer och frågor". 
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 Dnr - 

§ 257 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall 
rapport gällande effekterna av att överföra lokalbeståndet från 
SvalövsLokaler till Svalövs kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i 
samband med ordinarie sammanträde i mars 2020. 

Beslutsunderlag 

a) Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling informerar ang 
trygghetsmätning (KS 382-2019) och ny överenskommelse och 
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och polismyndigheten. 

b) Fritidschef Niklas Fonskov informerar om vänortsbesök i samband med 
SBK-cupen i fotboll. 

c) Nytt datum för återrapportering lokalförvaltningsutredning – 
kommunstyrelsen 2020-03-09 – Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, 
§ 184, följande beslut: ”Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
med stöd av en extern part utreda effekterna av att överföra 
lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall 
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 
Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i 
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part 
överlåter kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och 
tillförordnade ekonomichefen. Kommunstyrelsen beslutar slutligen att 
kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och 
skall tas ur tidigare beslutat anslag.” (Dnr 278-2019).  

d) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om 
kollektivtrafikstrategi inom Familjen Helsingborg, Översyn av 
trafikutbudet i Skåne - underlag för kommundialog, T21 (Dnr 395-2019) 
samt om av Barry Callebaut framställt krav på ersättning gällande 
avloppsfrågan (Dnr 152-2019). 

e) Överklagande, laglighetsprövning, gällande Kommunfullmäktiges beslut 
190826 § 125, angående jäv. Målnr 10749-19 - Föreläggande, gällande 
ställningstagande/svar på yrkande i överklagan (Dnr 374-2019) 

f) Överklagande, laglighetsprövning, gällande Kommunfullmäktiges beslut 
190826 § 123 - att återkalla uppdrag i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler samt val av nya styrelseledamöter till samma bolag, 
målnr 10384-19 - Föreläggande, ställningstagande/svar på 
överklagande (Dnr 315-2019) 

g) Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2020-2023 (Dnr 302-2019) 
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h) Ny VD i Landskrona Stadshus AB  – Ola Nilsson. Ägarsamråd i LSR 
Landskrona Svalöv Renhållnings AB planeras. 

i) SKL Cirkulär 19:37 - Premie för TGL-KL år 2020, Sobona, 19:39 - 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL, 19:42 - 
Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen, 
samt 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T 
samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av 
etikettlista. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 258 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-18 

Protokoll från Söderåsens miljöförbund, 2019-10-22 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2019 

§ 259 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ordförande i näringslivsrådet väljs Angelie Fröjd (M). 

2. Till vice ordförande i näringslivsrådet väljs Jan Zielinski (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av reviderat reglemente för näringslivsrådet får ny ordförande 
och ny vice ordförande väljas.  

I reglementets § 4 stadgas följande: ”Ordförande och vice ordförande i 
näringslivsrådet ska vara en ledamot ur kommunstyrelsens presidium. Valen av 
dessa uppdrag förrättas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsrådets reglemente 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 362-2019, BIN 416-2019 

§ 260 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning för resultat år 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt nedanstående tabell. 
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

 

Område / resultatenhet

Ingående värde 

res utjämn fond

Resultat

2018

Korrigering före 

res utjämn 

Utgående värde 

res utjämn fond

Svalöfs Gymnasium 2 707 900 513 800 3 221 700

Linåkerskolan 3 858 800 -277 900 3 580 900

Svalövs tätort grundskola F-6, fritidshem -1 971 200 -2 314 000 186 600 -4 098 600 

Kågeröd grundskola F-6, fritidshem -540 800 -2 059 800 -2 600 600 

Röstånga grundskola F-6, fritidshem 1 538 000 -878 600 659 400

Teckomatorp grundskola F-6, fritidshem 3 716 700 -293 100 3 423 600

Billeberga/Tågarp grundskola F-6, fritidshem 1 319 600 -843 600 476 000

Svalövs tätort förskola -2 020 100 702 300 -1 317 800 

Kågeröd förskola 636 700 -540 100 96 600

Röstånga förskola -296 700 -334 000 -630 700 

Teckomatorp förskola -1 086 200 317 000 -769 200 

Billeberga/Tågarp förskola -2 915 000 -807 300 -3 722 300 

Summa 4 947 700 -6 815 300 186 600 -1 681 000 
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Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 92, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till förvaltningen. 

Ordföranden Kim Hellström föreslog 2019-11-20 kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna 
fastställs enligt nedanstående tabell. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, daterat 2019-11-20 
Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 92 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultaten för 
resultatenheterna fastställs enligt nedanstående tabell. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
 

  

Område / resultatenhet

Ingående värde 

res utjämn fond

Resultat

2018

Utgående värde 

res utjämn fond

Gymnasium (Svalöfs Gymnasium) 2 707 900 513 800 3 221 700

Grundskola 7-9 3 858 800 -277 900 3 580 900

Grundskola F-6 231 500 -4 088 500 -3 857 000 

Fritidshem 3 830 800 -2 114 000 1 716 800

Förskola -5 681 300 -662 100 -6 343 400 

Summa 4 947 700 -6 628 700 -1 681 000 
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Dnr KS 121-2019, BIN 195-2019 

§ 261 Extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16, § 175, bildningsnämnden följande uppdrag: 
Extra ekonomisk uppföljning avseende Bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 31 oktober. Denna rapport skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i 
december 2019. 

Då underlaget vid tidpunkten för sammanträdet inte hunnit färdigställas, 
bemyndigas ordförande fatta beslut.  

Rapporten avseende extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019 
redovisas vid bildningsnämndens sammanträde i december.  

Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 91, följande beslut: 1) Ordförande 
bemyndigas besluta om extra ekonomisk uppföljning per den sista oktober 
2019. 

Ordföranden Kim Hellström föreslog 2019-11-20 kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019 godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2019-11-20 
Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 91 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2019 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
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Dnr 326-2019 

§ 262 Revisionsgranskning – intern kontroll för 
redovisning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisonen har genomfört en granskning av den interna kontrollen av 
redovisningen i Svalövs kommun. Kommunstyrelsen har att yttra sig över 
rapporten. P.g.a. arbetsbelastningen har anstånd lämnats av revisionen på så 
sätt att yttrandet kan avges i december månad.  

Det noteras att endast revisionens vice ordförande undertecknat missivet, men 
kommunstyrelsen får förutsätta att hela revisionen står bakom rapporten, i 
enlighet med revisionens reglemente, § 16. 

Arbetsutskottet fattade 2019-11-18, § 94, följande beslut: 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 94 
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-31 
Revisionens granskningsrapport, daterad 2019-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Revisionens 
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, EALT, AAN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman) 
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Dnr 382-2019 

§ 263 Trygghetsmätning Region Syd 2019, 
Polismyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Polismyndigheten har genomfört den årliga trygghetsmätningen, och för andra 
året har Svalövs kommun medfinansierat densamma, så att resultat kan 
redovisas separat för de olika tätorterna. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunpolis Björn Johnsson. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av Trygghetsmätning 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Sara Billquist Selberg (L), Fredrik Jönsson (C), Angelie 
Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Ingrid Ekström 
(SD), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Anette Hallberg (S), Kim Hellström 
(SD), Stefan Pettersson (M) och Èmilie Lundgren (S): 1) Informationen noteras. 

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 390-2019, 255-2018 

§ 264 Kommunikationsplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunikationsplan 2020 noteras. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-01-19, § 8, upphävs. 

3. Kommunförvaltningen uppdras att framgent hantera 
kommunikationsplaneringen varumärkesbyggande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8, (Dnr 255-2018) att uppdra åt 
nämnderna att ta fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs 
kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen 
återrapporteras till kommunstyrelsen i november för nästkommande år.  

Kommunledningskontoret har sammanställt en årsplanering över viktiga 
händelser för 2020.  

Arbetsutskottet fattade 2019-11-18, § 92, följande beslut: 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 92 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts årsplanering kommunikation 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (C), Aase Jönsson 
(KD), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Kommunikationsplan 2020 
noteras. 2) Kommunstyrelsens beslut 2019-01-19, § 8, upphävs. 3) 
Kommunförvaltningen uppdras att framgent hantera 
kommunikationsplaneringen varumärkesbyggande. 

Fredrik Jönsson (C): Hel- eller delägda Kommunalägda bolag uppmanas att 
skicka in sina viktiga kommande händelser till kommunledningskontoret. 
Kommunförbund eller andra samarbetsorganisationer som Svalövs kommun 
ingår i uppmanas att skicka in sina viktiga kommande händelser till 
kommunledningskontoret. 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Fredrik Jönssons 
yrkande. 

Beslutsgång 

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



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(36) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Vi i Centerpartiet vill att till exempel 
våra kommunala bolag som SvalövsBostäder och SvalövsLokaler skickar in 
sina viktiga händelser till kommunledningskontoret. Detsamma gäller för de 
bolag vi är delägare i som LSR och NSVA, men även kommunalförbund eller 
andra samarbetsorganisationer som till exempel Söderåsens Miljöförbund eller 
FINSAM. Detta för att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt över allt det 
positiva som händer i vår kommun.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
 
 
Ajournering 14.50 – 15.10 
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Dnr 279-2018 

§ 265 Vision för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. "Vision Svalövs kommun 2040", slutligt förslag daterad 2019-11-07, 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, §140, att en vision för Svalövs 
kommun ska tas fram. Kommunstyrelsen antog 2018-12-03, § 259, 
projektdirektivet Vision för Svalöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till 
styrgrupp och kommunens ledningsgrupp utsågs till referensgrupp för 
visionsarbetet.  
 
Under början av 2019 upphandlades en extern projektledare och 
kommunstyrelsen fastställde 2019-03-11, § 54, genomförandeplan för 
visionsarbetet.  
 
Under våren 2019 har arbetet med att ta fram förslag på vision för Svalövs 
kommun genomförts med totalt sex dialogmöten med invånare, företag, 
föreningar, barn och ungdomar samt förtroendevalda och tjänstepersoner från 
Svalövs kommun. Det som kommit fram under dessa dialoger har sedan 
sammanställts i ett förslag som presenterats för kommunens ledningsgrupp. 
Det uppdaterade förslaget på vision presenterades för styrgruppen den 17 juni 
2019 och styrgruppen valde att skicka förslaget på remiss.  
 

Den 18 oktober hölls en workshop för styrgruppen där några revideringar 
gjordes utifrån inkomna remissvar. Kommunens ledningsgrupp har också 
inkommit med synpunkter. 

 
Ett reviderat förslag till vision för Svalövs kommun presenterades för 
styrgruppen den 7 november 2019. Vid detta tillfälle gjorde styrgruppen några 
mindre justeringar.  

 
Styrgruppen beslutade sedan att ställa sig bakom ”Slutgiltigt förslag”, daterat 
2019-11-07, och skicka det vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
Därmed har styrgruppen uppfyllt projektdirektiven och entledigades därför. 

Då Svalövs kommuns vision antas av kommunfullmäktige upphör alla andra 
visioner att gälla och ”Vision Svalövs kommun 2040” blir den enda visionen för 
kommunen och alla dess verksamheter. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson, xxx 
Katarina Borgstrand och utvecklingsstrateg Kristina Prahl. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 
”Vision Svalövs kommun 2040” slutligt förslag, daterad 2019-11-07 
Minnesanteckningar styrgruppsmöte, 2019-11-07 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 54 
Genomförandeplan - Vision för Svalöv, daterad 2019-03-11 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-03, § 259 
Projektdirektiv - Vision för Svalöv, daterad 2018-1127 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C),  
Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons 
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) "Vision Svalövs kommun 2040", 
slutligt förslag daterad 2019-11-07, antas. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, KAPL) 
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Dnr 83-2019 

§ 266 Styrdokument för krisberedskap 2020-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 
till tjänsteskrivelsen antas. 

2. Övnings- och utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med 
kriskommunikationsträning med genomförande under kvartal 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande styrdokument beslutades av kommunfullmäktige den 29 april 2019 
och avsåg endast innevarande då dokumentet grundade sig på föregående 
risk- och sårbarhetsanalys (KF § 68/2019).  

Kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag från kommunstyrelsen 
fastställt kommunens nya risk- och sårbarhetsanalys som ligger till grund för 
framtagande av det föreliggande förslaget till nytt styrdokument för kommunens 
krisberedskap för perioden 2020-2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-11-18, § 90, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Styrdokument för kommunens 
krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 antas. 2) Övnings- och 
utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med kriskommunikationsträning 
med genomförande under kvartal 2. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och 
säkerhetsamordnare Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 90 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13, inkl bilaga 1 (Styrdokument för 
kommunens krisberedskap 2020-2022) 
Kommunfullmäktiges protokoll § 68/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 203/2019               
Delegationsbeslut gällande fastställande av risk- och sårbarhetsanalys                          
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Styrdokument för 
kommunens krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen antas. 
2) Övnings- och utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med 
kriskommunikationsträning med genomförande under kvartal 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
Sektorchefer 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 210-2018 

§ 267 Plan för extraordinära händelser 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Plan för extraordinära händelser 2020-2022 antas under förutsättning 
att kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 2020-
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommunen för varje ny mandat-
period fastställa en plan för hur man skall hantera extraordinära händelser 
(SFS 2006:544). Planen skall beakta och utgå från en värderad och beslutad 
risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommunstyrelsen har i april månad 2019 antagit en plan för extraordinära 
händelser 2019 som dock baserade sig på den risk- och sårbarhetsanalys som 
gjordes föregående mandatperiod.  

Då en ny risk- och sårbarhetsanalys har beslutats förslås att kommunstyrelsen 
antar plan för extraordinära händelser 2020-2022 under förutsättning att 
kommunfullmäktiges antar Styrdokument för kris-beredskap 2020-2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-11-18, § 91, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Plan för extraordinära händelser 2020-2022 antas under förutsättning 
att kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 2020-2022. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och 
säkerhetsamordnare Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14, inkl bilaga 1 (Plan för extraordinära 
händelser 2020-2022) 
Kommunstyrelsens protokoll § 87/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 203/2019 
Delegationsbeslut gällande fastställande av risk- och sårbarhetsanalys                                
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Plan för extraordinära händelser 2020-2022 antas under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 
2020-2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr KS 393-2019, BIN 417-2019 

§ 268 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas 
gälla från den 1 januari 2020. 

2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer.  

3. Sista meningen sidan 6, under rubriken ”Omsorgstid”, stryks. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-10), del 2 (s.11-14) är taxor. Följande ärende gäller 
beslut kring del 1. Del 2 kan först beslutas när Skolverket lämnat ut aktuella 
taxor för 2020, vilket sker i början på december.  

Följande revideringar är gjorda: 

 Förskolechef har ändrats till rektor i hela dokumentet. 

 På framsidan har förtydligande att dokumentet gäller kommunala 
förskolor och fritidshem gjorts.  

 På Sidan 6-7 under Omplaceringar har texten förtydligats med att 
omplaceringar endast görs mellan kommunala förskolor inom Svalövs 
kommun. Omplaceringar görs endast mellan olika tätorter inom 
kommunen och inte mellan förskolor inom samma tätort, med undantag 
för syskonplaceringar. Omplaceringar görs i mån av plats löpande 
under hela året.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett tillägg där det står att om studier, 
arbete, aktivt arbetssökande eller sjukskrivning ej kan styrkas får barnet 
lämnas 15 timmar per vecka.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett förtydligande där det står att det 
är rektor som beslutar vad som är skälig tid att lämna barnet under 
vårdnadshavares sjukdom.  

 På sidan 7 under Abonnemang finns ett tillägg om att vårdnadshavare 
vid separation är skyldiga att lämna in schema och inkomstuppgifter för 
sin abonnemangsvecka.  

I förslag för 2020 har även viss ändring/korrektur av textformuleringar i 
dokumentet gjorts, men dessa innebär ingen skillnad i betydelse. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-11-14, § 94, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för 
barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från den 1 januari 2020. 2) Del 2 
avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer. 
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 94 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Angelie 
Fröjds (M), Èmilie Lundgrens (S), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Aase 
Jönssons (KD), Marie Irbladhs (C), Jan Zielinskis (S), Sara Billquist Selbergs 
(L) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från 
den 1 januari 2020. 2) Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från 
Skolverket kommer. 

Kim Hellströms (SD), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Wioletta 
Kopanska Larssons (SD), Aase Jönssons (KD), Sara Billquist Selbergs (L) och 
Stefan Petterssons (M) ändringsyrkande: ”Sista meningen sidan 6, under 
rubriken ”Omsorgstid”, stryks.” 

Èmilie Lundgrens (S) och Jan Zielinskis (S) ändringsyrkande: ”Att barn som är 
papperslösa/gömda ska få ta del av förskola och fritids på samma villkor som 
alla andra barn i kommunen.” 

Wioletta Kopanska Larsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): 
Avslag på Èmilie Lundgrens m fl yrkande. 

Èmilie Lundgren (S) och Kim Hellström (SD): Avslag på Kim Hellströms m fl 
yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl 
ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Protokollsanteckning 

Èmilie Lundgren (S) och Jan Zielinski (S): ”Vi Socialdemokrater anser att alla 
barn ska ha samma rättigheter till förskola/fritids. De barn som inte kan välja 
eller påverka sin egen situation ska inte stå utanför samhället och utbildning. 
Förskolan har ett undervisningsuppdrag och det är där utbildningen börjar för 
alla barn och därför blir de barn som inte är delaktiga i förskolan sämre rustade 
för skolan.  Då barnkonventionen är lag från årsskiftet är det extra viktigt att 
kommunerna tar sitt ansvar för de barn som är mest utsatta i samhället. Enligt 
skollagen är det upp till varje kommun att besluta om inkludering av de barn 
som står utanför samhället.  
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Vi vuxna har ett ansvar för alla barn och ska fatta beslut utifrån alla barns 
bästa.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
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Dnr KS 371-2019, BIN 175-2018 

§ 269 Utredning av Fritidsbank i Svalövs kommun för att 
underlätta för barn och unga att tillfälligt låna 
sport- och fritidsutrustning 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Förvaltningens utredning godkänns.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Utredningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Sellberg (L) har inkom med en motion som rör så kallade 
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och 
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta, 
spela fotboll, åka skridskor eller skidor. 

I motionen yrkas följande: Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan, skulle kunna införas i 
Svalövs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen 2019-08-26, § 135. 

Förvaltningen har nu utrett möjligheterna att införa Fritidsbank eller 
motsvarande och kommit fram till följande alternativ:  

 Införande av en Fritidsbank enligt utredningen till en kostnad av mellan 
550 000-650 000 kr/år. 

 Införandet av bytardagar bland kommunens föreningar med visst 
ekonomiskt stöd (föreningsbidrag) av Svalövs kommun. Här finns behov 
att uppdatera befintliga bidragsbestämmelser för att kunna omfatta 
denna verksamhet i föreningsstödet. 

 Då detta är ett förvaltningsöverskridande projekt och där samverkan bör 
ske för bästa möjliga resultat skulle det vara möjligt att arrangera en 
workshop med moderator från Skåneidrotten och representanter från 
berörda organisationer och förvaltningar för att reflektera/diskutera hur 
vi tar detta koncept vidare i Svalövs kommun. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-11-18, § 97, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningens utredning godkänns. Vidare föreslog nämnden 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Utredningen noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 
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Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2019-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 135 
Motion, inkommen 2018-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Sara Billquist Selberg (L): 1) 
Förvaltningens utredning godkänns. 

Kim Hellströms (SD), Fredrik Jönssons (C) och Sara Billquist Selbergs (L) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Utredningen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LELE) 
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Dnr 376-2019 

§ 270 Remiss mark- och boendeprogram 2020-2023 – 
Helsingborgs stad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till 
nytt mark- och boendeprogram. Programmet berättar hur staden vill prioritera 
för att utveckla bostäder för dess invånare och för att tillgodose behovet av 
mark för näringslivet. 

Svalövs kommun vill betona vikten av att se Skåneregionen som en 
sammanhängande, integrerad och tillgänglig bostads- och arbetsmarknad där 
både urbanisering och öppet landskap ska främjas. Det är viktigt att vi 
tillsammans arbetar för att stärka och binda samman Skåne.  

Svalövs kommun ser positivt på att vår gemensamma strukturplan för Skåne 
Nordväst finns med i programmet då det är ett viktigt planeringsdokument för 
regionen där just vikten av infrastruktur och utveckling av stationslägena 
betonas. Helsingborg är naturligtvis en viktig nod att stärka i vår region vilket 
även kommer att gynna utvecklingen i grannkommunerna, däribland Svalöv. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2019-11-12 
Remiss från Helsingborgs stad 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs stad (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, ELPN) 
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Dnr KS 292-2018, BIN 51-2019 

§ 271 Motion - Säkerställa arbete för att elever skall bli 
behöriga efter grundskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterad 2019-11-04.  

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande säkerställandet av arbete för att elever ska bli behöriga efter 
grundskolan. I motionen föreslås följande: 

 Att förvaltningen skapar förutsättningar/arbetssätt för att tidigt upptäcka 
elever som ligger i farozonen med svaga kunskapsvärden och om det 
finns problem i inlärningsfasen.  

 Att ha ett konsekvent arbetssätt för att slussa in de elever som ligger i 
farozonen med dåliga kunskapsvärden och om det finns problem i 
inlärningsfasen. Detta skall göras i ett väldigt tidigt stadie.  

 Att skapa en målsättning när vi i Svalövs kommun ska nå en nollvision, 
där alla som går ut årskurs 9 i Svalövs kommun är behöriga till 
gymnasieskolan och har fullständiga betyg. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen avslås.  

Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 99, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-11-04, antas som bildningsnämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterad 
2019-11-04. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 99 
Bildningsnämndens ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-04 
Bilaga: Skrivelse från förvaltningen, daterad 2019-10-18 
Remitteringsbeslut 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-17, § 204 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås, 
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-04. 

Èmilie Lundgrens (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms och Èmilie Lundgrens 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Kim Hellströms yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, UABS) 
Bildningsnämnden 
Motionärerna 
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Dnr KS 293-2018, BIN 50-2019 

§ 272 Motion - Låt huvudbibliotek och kultur komma 
närmare medborgarna 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterad 2019-11-12.  

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande hur huvudbiblioteket och kulturverksamheten ska komma närmare 
medborgarna. I motionen föreslås följande: 

 Att ge kommunstyrelsen och bildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt 
utreda förutsättningarna att flytta huvudbiblioteket och 
kulturverksamheten till Kvarnhuset.  

 Att arbetet sker i nära samarbete med Svabo/Svalo AB, ägare till huset.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen anses besvarad.  

Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 98, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-11-12, antas som bildningsnämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-12. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-12 
Bilaga: Skrivelse av förvaltningen, daterad 2019-06-13 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 205 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-12. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 
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Dnr 15-2019 

§ 273 Motion - En fullmäktigesal för alla med nya 
perspektiv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion som rör utsmyckningen av 
fullmäktigesalen. I motionen föreslås följande:  

 Att väggen i fullmäktigesalen istället används till periodiserade 
utställningar av och med kommunens olika verksamheter.  

 Att KSO-porträtten flyttas till en annan plats utanför kommunhuset, där 
de placeras i en kontext som förklarar deras betydelse och gärningar för 
kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen avslås. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunfullmäktiges ordförande 
Ann Pettersson. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-01-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 13 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2019-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 78-2019 

§ 274 Motion - Inför digital justering av mötesprotokoll 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen ”Inför digital justering av 
mötesprotokoll”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att Svalövs kommun ska utreda förutsättningarna för att införa digital 
justering av våra sammanträdesprotokoll. För möjligheten till både 
tidsmässig och ekonomisk vinst.  

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 51 
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Kim Hellströms (SD), Ingrid 
Ekströms (SD), Aase Jönssons (KD), Stefan Petterssons (M), Angelie Fröjds 
(M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 151-2019 

§ 275 Motion - Fullmäktige till alla 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) inkom 2019-05-14 med motionen: Fullmäktige till alla. I 
motionen yrkar feministiskt initiativ följande:  

 Att minst ett kommunfullmäktigemöte förläggs till vardera tätorterna 
Tågarp, Billeberga, Röstånga, Kågeröd och Teckomatorp under 
mandatperioden.  

 Att punkten ”allmänhetens frågestund” finns på dagordningen vid dessa 
möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen avslås. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunfullmäktiges ordförande 
Ann Pettersson (M). 

Beslutsunderlag 

Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 104 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2019-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Motionären 
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Dnr 404-2019 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för ev åtgärd. 

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.” 

Det noteras att lydelsen i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 34 (del av), 
antagen 2017-11-27,  är enl nedan: 

”En interpellation ska /…/ för att fullmäktige ska ta beslut om att en interpellation 
får ställas, ska den ges in till kommunförvaltningen 14 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes.” 

Formuleringarna följer rekommendationer i skriften ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala bedömningar” från SKL 
(nuvarande SKR). 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, inkommen 2019-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktiges 
presidium för ev åtgärd. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) 
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Dnr 1-2019 

§ 277 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 
2019-10-31 – 11-19.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
12-02. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 


