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Dnr 194-2020

§ 37 Bjuvs kommuns begäran om utträde ur Söderåsens
miljöförbund
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Bjuvs kommun har i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 beslutat om att begära
utträde ur Söderåsens miljöförbund.
Enligt förbundsordningen, § 13, har en medlemskommun rätt att begära utträde
ur förbundet. Uppsägningen ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är
två år från årsskiftet efter uppsägningen.

Beslutsunderlag
Styrdokument för Söderåsens miljöförbund, antagen 2015-05-28
Bjuvs kommun, KS 200610, § 90, Begäran om utträde ur Söderåsens
miljöförbund

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 243-2019

§ 38 Ansökan om partistöd 2020
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr.
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-20, § 112 att bland annat föreslå
kommunfullmäktige följande: De i kommunfullmäktige representerade partierna
medges anstånd år 2020 med att inkomma med de underlag som anges i
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3)
(revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år) och 4)
(protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år). Handlingarna skall
vara kommunen tillhanda senast 2020-09-30.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 49 följande: Kommunfullmäktige
beslutade 2020-04-27, § 49 följande: 1) De i kommunfullmäktige
representerade partierna medges anstånd år 2020 med att inkomma med de
underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §,
punkterna 3) (revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående
år) och 4) (protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år).
Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 2) En formell
ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap
31 §, vara kommunen tillhanda senast 2020-06-30. 3) Ansökan skall innehålla
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Den särskilde granskarens
rapport skall bifogas redovisningen (Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 29 och
31 §§). 4) Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande. I det fall
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kommunfullmäktige inte i efterhand godkänner fullständig ansökan för parti som
sökt och beviljats anstånd, återkrävs partistödet.
Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive ansökan om partistöd för 2020 är
komplett.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 112
Ansökan om partistöd 2020 från Vänsterpartiet, inkommen 2020-06-30
Ansökan om partistöd 2020 från Miljöpartiet, inkommen 2020-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD)
och Jan Zielinski (S): 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr. 2)
Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
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Dnr 100-2020

§ 39 Söderåsens miljöförbunds budgetram 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till mål och alternativ budgetram
för år 2021.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbund, Alternativ budgetram 2021, protokollsutdrag från
sammanträde 2020-06-09, § 49

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 136-2020

§ 40 Initiativärende, Appen Nyby gör det möjligt för
människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa
varandra
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Initiativärendet avslås.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Svalöv har inkommit med ett initiativärende till kommunstyrelsen.
I ärendet yrkar Centerpartiet på att Svalövs kommun tar del av Helsingborgs
stads erfarenheter av appen Nyby samt därefter inför appen som ett stöd för
kommunens invånare.
Appen Nyby är en meddelandeplattform där kontakt mellan individer som har
behov av hjälp och individer som kan bistå med hjälp kan förmedlas.
Licenskostnaden för appen är hög och behovsbilden i kommunen är oklar.
Dessutom finns det andra appar och forum, bland annat Facebook,
Godagrannar.nu, Telehelp.se med flera för volontärer och hjälpsökande att hitta
varandra.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2020-07-23
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 106
Initiativärende från Fredrik Jönsson och Marie Irbladh, Centerpartiet, daterad
2020-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): Initiativärendet
avslås.
Marie Irbladh (C): Initiativärendet bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutat i
enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C)
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Dnr 207-2020

§ 41 Revisionsrapport, granskning av utbetalning av
lokalt partistöd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Revisionens granskningsrapport noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen i samarbete med PwC har genomfört en granskning av
utbetalning av lokalt partistöd. Granskningens syfte har varit att bedöma om
kommunstyrelsens hantering av den nya lagstiftningen för lokalt partistöd är
ändamålsenligt utifrån vad kommunallagen föreskriver.
Av de sju revisionsfrågorna har revisionen bedömt att kommunen uppfyller fem
stycken och delvis uppfyller 2 stycken.
Den första frågan med bedömning delvis uppfyllt är ”Är fullmäktiges beslut om
att betala ut partistöd anpassat till kommunens budgetprocess?”. Revisionen
rekommenderar kommunstyrelsen att se över processen så att beslutet om
partistödets storlek fattas i samband med budgeten för att medge partierna
möjlighet att anpassa sin verksamhet och säkerställa följsamhet till riktlinjerna.
Den andra frågan med bedömning delvis uppfyllt är ”Har fullmäktige utsett
någon att granska partiernas skriftliga redovisning?” där revisionen lägger fram
att det av kommunfullmäktige inte utsetts någon att granska partiernas skriftliga
redovisningar. Det bör dock noteras att det varken i förarbeten, lag,
kommentarer eller cirkulär från SKR finns skrivningar om att kommunen skall
utse en särskild granskare. Det enda SKR skriver om handläggning av
utbetalning av partistöd i cirkulär 14:12 är att de handläggningsåtgärder som
ingår i sedvanlig beredning inför ett beslut i fullmäktige i dessa fall bör ta sikte
på att stadgade formkrav är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt partistöd
Missiv, granskning av utbetalning av lokalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Revisionens granskningsrapport noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
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Dnr 226-2020

§ 42 Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet
Skåne
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 202010-02 rösta för förslaget till nya stadgar.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har utlyst ett extra förbundsmöte den 2
oktober utifrån behov att göra förändringar i nuvarande stadgar. Förslag till nya
stadgar har skickats ut till Skånes kommuner.

Beslutsunderlag
Kallelse till Kommunförbundets Skånes extra förbundsmöte, 2 oktober 2020
Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Svalövs kommuns ombud instrueras
att vid extra förbundsmöte 2020-10-02 rösta för förslaget till nya stadgar.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud
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Dnr 227-2020

§ 43 Förslag till ändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för
Skånes Kommuner
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun godkänner för sin del förslaget till ändrad
finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter fr o m 2021.

Sammanfattning av ärendet
Efter beredning med samtliga medlemskommuner beslutade Kommunförbundet
Skånes styrelse den 25 juni 2020 om ett förslag på ändrad finansieringsmodell
som kommer att tas upp för beslut på extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober
2020.
För att förbundsmötet den 2 oktober 2020 ska kunna godkänna en ändring av
finansieringsmodell krävs enligt stadgarna att samtliga medlemskommuner är
eniga.
Kommunernas svar ska vara Kommunförbundet Skånes kansli till handa senast
den 29 september 2020.

Beslutsunderlag
Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från
och med 2021 för Skånes Kommuner, inkl. bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Svalövs kommun godkänner för sin
del förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgifter fr
o m 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)
Kommunförbundet Skåne
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Dnr 228-2019

§ 44 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden noteras.
2. Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för allmän och särskild
kollektivtrafik (färdtjänst) från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till
bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de
budgetmässiga konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan
2022-2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna för
transporterna, som förvaltningens personalkostnader m.m.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras
kommunförvaltningen att återkomma med förslag till förändrade
reglementen och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot
bakgrund av förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp
nämnd/styrelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av
Kompletteringsbudget I beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken
nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i
december 2019.
Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 233, följande beslut: 1) Med ändring
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, uppdrar
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd
eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken.
Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i samband med
behandling av kompletteringsbudget I år 2020.
Under ett antal år har såväl kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar i Svalövs
kommun hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Budget för alla trafikslagen
har också funnits vid denna nämnd.
Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik
och färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av
skolskjutsarna i mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på
schemaläggning. Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn
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kan då göras av den nämnd och verksamhet som har ansvar för
skolverksamheten.
I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige i beslut 2019-04-29, § 65,
punkt 13 samt 2019-12-16, § 233, föreligger nu ett förslag till hantering av
kollektivtrafiken framgent. Förslaget innebär att hantering och budget för
kollektivtrafik och färdtjänst (särskild kollektivtrafik) fr o m 2021-01-01 hanteras
av kommunstyrelsen och skolskjutsar hanteras och budgeteras vid
bildningsnämnden.
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 129, följande beslut: 1. Samhällsbyggnadsnämndens, bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens
yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-16, föreslagna lösningen
inhämtas, att vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-07-31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 129
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-17, § 94
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-10, § 64
Yttrande från bildningsnämnden, 2020-06-09, § 72
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 233
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 238
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Skollagen (2010:800)
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C)
och Jan Zielinski (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1) Inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden,
bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden noteras. 2) Fr.o.m. 202101-01 överförs ansvar och budget för allmän och särskild kollektivtrafik
(färdtjänst) från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvar och
budget för skolskjutsar överförs till bildningsnämnden.
Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C)
och Jan Zielinski (S): Förslag till kommunstyrelsen: 1) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, ska de budgetmässiga konsekvenserna detta får
arbetas in i budget 2021, plan 2022-2023. Det gäller då såväl de direkta
kostnaderna för transporterna, som förvaltningens personalkostnader m.m. 2)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras
kommunförvaltningen att återkomma med förslag till förändrade reglementen
och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund av
förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga sektorschefer
Ordförande för samhällbyggnadsnämnden, bildningsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 245-2020

§ 45 Svalövsambassadör 2020
Arbetsutskottets beslut
1. Svalövsambassadör 2020 utlyses för nominering under tiden 2020-0810 till 10-31.
2. Beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-24.
3. Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde
2020-12-07, eller på annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande
omständigheter.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Riktlinjerna för Svalövsambassadör, antagna av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89 (Dnr 861-2013), skall
Svalövsambassadör utses årligen. Nomineringsperioden är normalt 1 januari till
30 april, men föreslås i år i stället vara 10 augusti till 31 oktober. Priset föreslås
delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december, eller
på annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande omständigheter."

Beslutsunderlag
Riktlinjer för att utse Svalövsambassadör, antagna 2018-07-30
Förteckning Svalövsambassadörer 2005-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövsambassadör 2020 utlyses för nominering under
tiden 2020-08-10 till 10-31. 2) Beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-24. 3) Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-12-07, eller på annat lämpligt sätt mot bakgrund av
rådande omständigheter.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD, DLHN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Återrapportering synpunkten för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020, kvartal 2
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2, 2020, inkom tre synpunkter till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Synpunkter redovisas på sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och välfärd redovisar
arbetslöshet och sysselsättning.
b) Michael Andersson, tf kommunchef informerar om: 1) Beredskaps- och
säkerhetssamordnare har begärt tjänstledigt. 2) Folkinitiativet.
c) Ordförande påminner gruppledardiskussioner den 11 augusti, kl. 13.30.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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