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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.30 – 16.45 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S) 
Angelie Fröjd (M), vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C) 
Hans Lindström (SD) 
Annie Karlsson (S) 
Mats Hannander (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Anna Berg von Linde (M) 
 
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats 
 
Marika Jardert (V), ersättare insynsplats 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), ersättare insynsplats 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jan Tingecz, tf ekonomichef, §§ 163 - 166 
Sara Månsson, nämndsekreterare, §§ 163 - 166 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2019-08-29, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 163 - 168 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-08-26 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 2-2019 

§ 164 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Avsägelsen från Fredrik Jönsson (C) godkänns. 

2. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Sara Billquist 
Selberg (L), väljs Marie Irbladh (C). 

3. Till ledamot i styrelsen för Familjen Helsingborg efter Fredrik Jönsson 
(C), väljs Teddy Nilsson (SD). 

4. Till ersättare i styrelsen för Familjen Helsingborg, efter Teddy Nilsson 
(SD) som inträtt som ordinarie ledamot, väljs Jan Zielinski (S), under 
förutsättning att vederbörande utses som oppositionsråd vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-26. 

5. Till ledamot i styrelsen för 6K efter Fredrik Jönsson (C), väljs Teddy 
Nilsson (SD). 

6. Valet av ombud i Skånes luftvårdsförbund efter Fredrik Jönsson (C) 
bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) har i skrivelse daterad 2019-06-16 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Avsägelsen 
godkändes av kommunstyrelsen 2019-06-17, § 140, samtidigt som fyllnadsvalet 
bordlades. Ärendet bordlades också 2019-08-12, § 145. 

Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-26, avsagt sig uppdragen 
som ledamot i Familjen Helsingborg, ledamot i 6K samt ombud i Skånes 
luftvårdsförbund. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), daterad 2019-08-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 145 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 140 
Avsägelse från Sara Billquist Selberg, daterad 2019-06-16 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Familjen Helsingborg 
6K 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 6-2019 

§ 165 Budget 2020, plan 2021-2022 – för beslut om 
remiss 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till mål- och budget 2020 med plan 
2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Nämndernas svar skal 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av 
remissvaret skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar 
avseende mål och visare. 

Icke deltagande i beslut 

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

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen, som tillika är budgetberedning, remitterar förslag till mål- och 
budget 2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Berörda 
nämnder föreslås yttra sig över föreslagna drift- och investeringsramar samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

De olika nämndernas svar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 
oktober 2019 för att kunna behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 2019. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf ekonomichef Jan Tingecz. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 129 
Förslagsskrivelse, med bilaga, daterad 2019-08-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson 
(KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Ingrid 
Ekström (SD): 1) Kommunstyrelsen remitterar förslag till mål- och budget 2020 
med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Nämndernas svar skal 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av remissvaret 
skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MAN, LELE, HAHZ, SAMA, HESN) 
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Dnr 128-2019 

§ 166 Återkallande: Utredning av lokalvård på 
entreprenad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att via extern part utreda 
möjligheterna att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad, enligt 
kommunstyrelsens tidigare beslut (KS § 81/2019, punkt 4). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade, i samband med att kompletteringsbudgeten 
behandlades i april 2019, att ge förvaltningen i uppdrag att genom en extern 
part utreda möjligheterna att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad. 
Uppdragets innebörd beskrevs i tio punkter och skulle återredovisas för 
kommunstyrelsen senaste den 1 januari 2020. Då kommunen har fått en ny 
politisk ledning finns det en annan viljeinriktning kring denna fråga, därför 
föreslås att utredningsuppdraget återkallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson 
(KD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Kim 
Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Kommunstyrelsen 
återkallar uppdraget att via extern part utreda möjligheterna att lägga ut 
kommunens lokalvård på entreprenad, enligt kommunstyrelsens tidigare beslut 
(KS § 81/2019, punkt 4). 

Torbjörn Ekelund (L): Kommunchefen uppdras att formulera nytt förslag på 
uppdrag. 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Avslag på 
Torbjörn Ekelunds yrkande. 

Ajournering 16.15 – 16.20 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer därefter proposition Torbjörn Ekelunds (L) tilläggsyrkande, 
och finner att kommunstyrelsen avslår det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN, HAHZ, JNTZ, AAN) 
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Dnr 303-2018 

§ 167 Återkallande: Genomlysning av lokalförsörjningen 
inom kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att via extern part genomlysa 
formerna för lokalförsörjningen inom Svalövs kommun enligt 
kommunstyrelsens tidigare beslut (KS § 6/2019). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 14 januari 2019 arbetsutskottet i uppdrag att via en 
extern part genomlysa om formerna för lokalförsörjning inom Svalövs kommun 
är rationella och kostnadseffektiva. Vidare gavs arbetsutskottet i uppdrag att 
fastställa nödvändiga utredningsdirektiv för ovan nämnda genomlysning (KS § 
6/2019). 

Arbetsutskottet har i februari 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag fastställt 
utredningsdirektiven för genomlysningen och därefter har förvaltningen påbörjat 
en dialog med avropad juridiskt ombud (KSAU § 18/2019). Då kommunen har 
fått en ny politisk ledning finns det en annan viljeinriktning kring principerna för 
lokalförsörjning varför uppdraget föreslås återkallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-25, § 18 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström 
(SD), Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marie Irbladh 
(C): 1) Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att via extern part genomlysa 
formerna för lokalförsörjningen inom Svalövs kommun enligt kommunstyrelsens 
tidigare beslut (KS § 6/2019). 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C): ”Med anledning av diskussionen under punkten där det 
klargjordes att utredningen ska smalnas av och spetsas till bland annat genom 
att utredningsdirektivet om likvidering av Svalövs lokaler tas bort yrkar vi bifall 
till förslag till beslut.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JNTZ , AAN) 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 56-2018 

§ 168 Avsiktsförklaring Ring Knutstorp - Tilläggsanslag 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part 
ta fram ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s 
ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. 
Förvaltningens förslag till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
för antagande i samband med styrelsens ordinarie sammanträde i 
september 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att val av extern parten skall ske 
genom avrop från befintligt ramavtal. 

3. Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram ovan 
nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen. 

Genom avsiktsförklaringen visar kommunen sin vilja att stötta Ring Knutstorp 
och dess utvecklingsplaner men en förutsättning för att en positiv utveckling av 
Ring Knutstorp är att de beviljas miljötillstånd för sin verksamhet. 

Länsstyrelsen Skåne har i ett yttrande till miljöprövningsdelegationen framfört 
att Ring Knutstorps ansökan bör kompletteras eller avvisas. Bolaget har under 
lång tid arbetat med att få ett miljötillstånd och avsatt betydande summor för 
ändamålet. Vidare har handläggningen av ärendet dragit ut på tiden med 
många olika förfrågningar från länsstyrelsen samt många olika handläggare. 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern part ta 
fram ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. 

Den externa parten skall avropas genom befintligt ramavtal samt att 
kostnaderna för att ta fram yttrandet får uppgå till maximalt 30 000 kronor och 
skall belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. Det 23 augusti 
2019 fanns det 325 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till förfogande 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13, § 56  
Länsstyrelsens i Skåne län yttrande, daterat  2019-06-18 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), 
Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson (KD), Fredrik Jönsson 
(C), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C) och Stefan Pettersson (M): 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN) 
 


