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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-13.55 

Beslutande Johan Wigrup (C), tjg ersättare för Marie Irbladh (C) 
A Jörgen Persson (SD), tjg ersättare för Andrej Nilsson (SD) 
Annie Karlsson (S), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD) 
Åke Jonsson (KD) 
Anna Hed Roslund (S), tjg ersättare för Niklas Bohn (S) 

Övriga deltagare Helena Heintz, nämndsekreterare 
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Utses att justera Annie Karlsson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-06-10, kl 9.00 
Justerade 
paragrafer §§ 84 – 86  

Sekreterare   
 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Annie Karlsson (S)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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§ 84 Beslutad ärendelista 
§ 85 Remiss, Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt 
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Dnr SBN 349-2020 

§ 85 Remiss, Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Bolagspolicy samt bildande av koncern och 
Svalövs Kommunhus AB m m 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget och översänder det 
till kommunstyrelsen. 

Ej deltagande i beslut 
Johan Wigrup (C) deltar inte i beslutet.  

Reservation 
Annie Karlsson (S) och Anna Hed Roslund (S) reserverar sig till förmån för 
egna förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt en remiss till samhällsbyggnadsnämnden 
avseende bildandet av en bolagskoncern m m.  
Yttrande ska lämnas senast 2020-06-10. 

Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-06-03. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, daterat 2020-06-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 146 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Åke Jonsson (KD), Mats Hannander (SD) och Jörgen 
Persson (SD): 1) Nämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.  
Annie Karlsson (S) och Anna Hed Roslund (S): I första hand: 1) Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2020-10-01. I andra hand:  
1) Avslag på ordförandes förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande tar först upp Annie Karlssons m fl yttrande avseende tidpunkt för 
inlämnande av yttrande och finner att nämnden ska yttra sig vid dagens 
sammanträde.  
Ordförande tar sedan upp sitt eget m fl förslag till beslut och ställer det mot 
Annie Karlssons m fl avslagsförslag och finner att nämnden beslutar enligt sitt 
eget m fl förslag till beslut.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (inkl yttrande) 
 
 
 
 
Protokollsanteckning från Johan Wigrup (C): 
Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de mest strategiska 
frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i dagens beslut. På 
Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt ställningstagande i denna 
mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt som ekonomiskt perspektiv. 
För övrigt så är remissyttrandet undermåligt eftersom det inte ger några som 
helst svar på de frågor som ställdes i återremissyrkandet. Saknar svar på 
konsekvensanalysen för hela förvaltningen, såväl ekonomiskt som för de 
anställda. 
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Dnr SBN 348-2020 

§ 86 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget och översänder det 
till kommunstyrelsen. 

Ej deltagande i beslut 
Johan Wigrup (C) deltar inte i beslutet.  

Reservation 
Annie Karlsson (S) och Anna Hed Roslund (S) reserverar sig till förmån för 
egna förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt en remiss till samhällsbyggnadsnämnden 
avseende efterutdelning från AB SvalövsLokaler. 

Yttrande ska lämnas senast 2020-06-10. 
Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-06-03. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, daterat 2020-06-03.  
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 147, inkl förslagsskrivelse daterad 
2020-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Åke Jonsson (KD), Mats Hannander (SD) och Jörgen 
Persson (SD): 1) Nämnden antar ordförandes yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.  
Annie Karlsson (S) och Anna Hed Roslund (S): I första hand: 1) Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2020-10-01. I andra hand:  
1) Avslag på ordförandes förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande tar först upp Annie Karlssons m fl yttrande avseende tidpunkt för 
inlämnande av yttrande och finner att nämnden ska yttra sig vid dagens 
sammanträde.  
Ordförande tar sedan upp sitt eget m fl förslag till beslut och ställer det mot 
Annie Karlssons m fl avslagsförslag och finner att nämnden beslutar enligt sitt 
eget m fl förslag till beslut.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Protokollsanteckning från Johan Wigrup (C): 
Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de mest strategiska 
frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i dagens beslut. På 
Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt ställningstagande i denna 
mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt som ekonomiskt perspektiv. 
För övrigt så är remissyttrandet undermåligt eftersom det inte ger några som 
helst svar på de frågor som ställdes i återremissyrkandet. Saknar svar på 
konsekvensanalysen för hela förvaltningen, såväl ekonomiskt som för de 
anställda. 
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