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Dnr KS 90-2020

§ 221 Information om budget 2021, plan 2022 - 2023 –
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jane Bergman informerar om förslag till budget 2021, plan 2022 –
2023.
Därefter bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor om budget 2021, plan
2022-2023, för Svalövs kommun. Endast frågor som rör detta ärende får
förekomma. Frågestundens längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Information
om detta ges också i ortstidningarna samt på webben.
Föredragningen görs under ajournering.
Några frågor från allmänheten ställdes inte.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 222 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Någon information att notera finns inte.

Sammanfattning av ärendet
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 223 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Återrapportering av utredningsuppdrag, Utrusta byarna i Svalövs
kommun med hjärtstartare (KS 236-2020, KS 353-2019)
b) Återrapportering av uppdrag, Barns semestervila
(KS 98-2020, BIN 397-2020)
c) Rapportering av gynnande, ej verkställda beslut inom individ- och
familjeomsorgen, tredje kvartalet 2020. (KS 151-2020, SN 32-2020)
För tredje kvartalet 2020 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 1-2020

§ 224 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Ingrid Ekström (SD) godkänns.
2. Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden väljs Stefan Persson (SD).
3. Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Stefan Persson
(SD) som inträtt som ledamot bordläggs.
4. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs kommunhus AB väljs
Mikael Hellman (SD).
5. Valet av ersättare för ombud för kommunens aktier i Svalövs
kommunhus AB bordläggs.
6. Till lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Hans
Rosenqvist (C).
7. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB väljs
Elisabeth Andersson (L).
8. Till lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB väljs Mikael Hellman
(SD).
9. Till suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB väljs
Hans Rosenqvist (C).

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Ekström (SD) har i skrivelse, inkommen 2020-11-15, avsagt sig
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Valen av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs kommunhus AB, ersättare för
ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus AB samt lekmannarevisor
tillika suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs
Kommunservice AB bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0928, § 186 och vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 198.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD), inkom 2020-11-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 198
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 186
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Svalövs kommunhus AB
Svalövs Samhällslokaler AB
Svalövs Kommunservice AB
Revisionen
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, LELE, EELS, SARA)
Berörda förtroendevalda
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Dnr KS 349-2020, SBN 687-2020

§ 225 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr o m
2021-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande förändringar antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från
och med 2021-01-01
a) VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet
för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 =
100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en
höjning med 0,4 % jämfört med 2020.
b) I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för
dricksvatten med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten
med +20% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%.
För Typhus A (villa) innebär höjningen 10,5% och för Typhus B
(flerfamiljshus) 9,9 %.
c) VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar
genomförs till 2021.

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att justera VA-taxan. Föreslagna justeringar beror främst på
kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen samt ökad mängd
spillvatten.
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A
(villa) med 85 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 814 kr/månad.
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A
(villa) med 700 kr och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-10-29, § 149, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar antas
avseende VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2021-01-01

Justerare



VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för
maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt
Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med
0,4 % jämfört med 2020.



I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för
dricksvatten med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med
+20% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För
Typhus A (villa) innebär höjningen 10,5% och för Typhus B
(flerfamiljshus) 9,9 %.



VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar genomförs
till 2021.
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 281, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Följande förändringar antas avseende VA-taxan i Svalövs
kommun från och med 2021-01-01 a) VA-taxa taxebilaga 1
(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i
Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VAtaxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. b) I
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med +20% vilket innebär
en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För Typhus A (villa) innebär höjningen
10,5% och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,9 %. c) VA-taxa taxebilaga 3
justerades 2020 och inga förändringar genomförs till 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 281
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 149
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m.
2021-01-01 dat. 2020-09-01.
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B.
Övriga bilagor:
VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter)
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter)
VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang)
Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Annelie Persson (S): 1) Följande förändringar antas
avseende VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2021-01-01 a) VA-taxa
taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1)
i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VAtaxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. b) I
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med +20% vilket innebär
en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För Typhus A (villa) innebär höjningen
10,5% och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,9 %. c) VA-taxa taxebilaga 3
justerades 2020 och inga förändringar genomförs till 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Protokollsanteckning
Krister Olsson (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Émilie
Lundgren (S): ”Socialdemokraterna vill att kommunen startar diskussioner med
NSVA snarast angående planering och underhåll. Vi anser inte det rimligt att
våra kommuninvånare ska få så stora ökningar av VA-taxan varje år.”

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, HAHZ, LELE)
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
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Dnr KS 355-2020, SBN 665-2020

§ 226 Plantaxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny taxa för planverksamheten godkänns att gälla från och med
2021-01-01.
2. Den nya taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa
2011-04-18, § 68, som berör planbesked och planavgifter.
3. Taxan räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).

Sammanfattning av ärendet
Enligt 12 kap. 8-9 §§ plan- och bygglagen har kommuner rätt att ta ut en avgift
för bland annat planbesked och planavgift för att täcka handläggningskostnader
och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det senare gäller om nämnden ger
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och om den fastighet som
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Grunderna
för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av
kommunfullmäktige.
Gällande byggtaxa (som även inkluderar plantaxa) beslutades av
kommunfullmäktige 2011-04-18 § 68. De delar av gällande taxa som omfattar
kommunens planverksamhet, det vill säga planbesked samt planavgift vid avtal
eller bygglov, har bedömts som inaktuell. Avgifterna speglar inte kommunens
genomsnittliga kostnader för upprättande av planbesked och detaljplaner och
följer därmed inte självkostnadsprincipen enligt 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen. Gällande avgifter är för vissa ärendetyper för låga och för vissa för
höga.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plantaxa att börja gälla från
2021-01-01. Förslaget är att den årligen räknas upp enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-10-29, § 167, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ny taxa för
planverksamheten godkänns att gälla från och med 2021-01-01. 2) Den nya
taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 2011-04-18 § 68
som berör planbesked och planavgifter. 3) Taxan räknas årligen upp enligt
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 282, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Ny taxa för planverksamheten godkänns att gälla från och
med 2021-01-01. 2. Den nya taxan för planverksamheten ersätter de delar av
Byggtaxa 2011-04-18, § 68, som berör planbesked och planavgifter. 3.Taxan
räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 282
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 167
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-14
Förslag till plantaxa

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Ny taxa för planverksamheten godkänns att gälla från
och med 2021-01-01. 2) Den nya taxan för planverksamheten ersätter de delar
av Byggtaxa 2011-04-18, § 68, som berör planbesked och planavgifter. 3)
Taxan räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHY, DAZK, HAHZ, LELE)

Justerare
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Dnr KS 354-2020, VON 127-2020

§ 227 Justering av vissa avgifter till brukare i
hemvården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift till brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid
enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle.
2. Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas
bort.
3. Förändringarna av taxan träder i kraft 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Digital tillsyn i hemtjänsten
Digital tillsyn har testats i ett pilotprojekt under 2020 med goda resultat.
Verksamheten avser, i linje med nämndens uppdrag Öka brukarens
självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet i vardagen med hjälp av
välfärdsteknik, inkorporera den digitala tillsynen i det befintliga utbudet av
hjälpinsatser inom hemvården. Insatsen kommer i första hand erbjudas de
brukare som har tillsyn utan andra insatser.
Insatsen tillsyn (fysisk) beräknas idag enligt schablontid 15 min, och ingår i
maxtaxa.
Förslag om avgift för brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd
tid enligt schablon 3 min per tillsynstillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan.
Avgiftsfri avlösning i hemmet 12 tim/månad
Ledsagar- och avlösarservice är den del av den preventiva ansatsen i
anhörigstödet och bedöms vara en förebyggande insats i enlighet med
Socialtjänstlagen (SoL).
Bistånd i form av ledsagar- och avlösarservice 4 kap. 1 § SoL, beviljas på
delegation av handläggare i upp till 12 timmar i månaden. Beslut över 12
timmar i månaden fattas på delegation av enhetschef. Avgiften till brukaren är
idag 100 kr per timme.
Administrationen av avgifter har automatiserats i och med implementering av ny
modul för avgiftshantering i verksamhetssystemet, dock hanteras avgift för
ledsagar- och avlösarservice manuellt. För att understryka vikten av nämndens
förebyggande hälsoarbete föreslås avgiften för ledsagar- och avlösarservice tas
bort för insatsen upp till 12 timmar per månad. För beslut över 12 timmar per
månad beräknas resterande timmar enligt den reguljära hemvårdstaxan.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-10-21, § 90, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgift till brukare för
insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid enligt schablon 3 min per
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tillsyntillfälle. 2) Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per
månad tas bort.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 283, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Avgift till brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt
utförd tid enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle. 2. Avgift för ledsagar- och
avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas bort. 3. Förändringarna av
taxan träder i kraft 2021-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 283
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 90
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Marie Irbladh (C): 1) Avgift till brukare
för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid enligt schablon 3 min per
tillsyntillfälle. 2) Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per
månad tas bort. 3) Förändringarna av taxan träder i kraft 2021-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, JRKH, SARA, LELE)
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Dnr KS 281-2020

§ 228 Kommunal skattesats 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74
procent per skattekrona för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut kring Mål och Budget 2021 samt plan 2022-2023 kommer att
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 16 november samt i kommunfullmäktige den 30 november. Kommunstyrelsen måste dock enligt Kommunallagen, kapitel 11 föreslå en skattesats senast under oktober månad.
Kommunstyrelsen remitterade 2020-08-17 förslag till Mål och Budget 2021 med
plan 2022-2023 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 oktober 2020 (KS § 192/2020).
Av remissvaret hade nämnderna att särskilt yttra sig om föreslagen driftram,
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål
och visar visare. Inlämnade remissvar överlämnas till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning av ärendet Mål och budget 2021 med plan 2022-2023.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 254, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 254
Kommunstyrelsens protokoll § 192/2020
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 september 2020
Nämndernas remissvar

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Émilie Lundgren (S): 1) Utdebitering
av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 procent per
skattekrona för år 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Skatteverket
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM)
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Dnr 90-2020, 292-2018

§ 229 Mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023
Kommunfullmäktiges beslut
1. Budget 2021 med plan 2022 - 2023 enligt bilaga 1) fastställs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 22, med anledning av
"Motion, säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter
grundskolan", upphävs (KS Dnr 292-2018).
3. Mål och visare enligt bilaga 1) fastställs.
4. Borgensramen sänks från 395 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har rätt att omsätta och ta upp nya lån för kommunen
inom beslutad borgensram.
5. Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %.
6. Ägardirektiv för AB Svalövs Lokaler och AB Svalövs Bostäder enligt
bilaga 2) fastställs.
7. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra effektiviseringar enligt
följande trappa och bilaga 1):
2021: 0,7% av 2021 års skatteintäkter motsvarande 4,2 miljoner kronor
2022: 0,8% av 2022 års skatteintäkter motsvarande 4,9 miljoner kronor
2023: 0,9% av 2023 års skatteintäkter motsvarande 5,8 miljoner kronor

Reservationer
Krister Olsson (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S), David Lenander
(V), Charlotta Eldh (MP), Èmilie Lundgren (S) och Elisabeth Salonen Ripa (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Émilie Lundgrens m fl yrkande.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkade.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022 – 2023, Mål och
visare samt ägardirektiv för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 284, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Budget 2021 med plan 2022 - 2023 enligt bilaga 1) fastställs.
2) Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 22, med anledning av "Motion,
säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter grundskolan", upphävs
(KS Dnr 292-2018). 3) Mål och visare enligt bilaga 1) fastställs.
4) Borgensramen sänks från 395 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har rätt att omsätta och ta upp nya lån för kommunen inom
beslutad borgensram. 5) Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs
till 0,5 %. 6) Ägardirektiv för AB Svalövs Lokaler och AB Svalövs Bostäder
enligt bilaga 2) fastställs. 7) Fullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra
effektiviseringar enligt följande trappa och bilaga 1):
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2021: 0,7% av 2021 års skatteintäkter motsvarande 4,2 miljoner kronor
2022: 0,8% av 2022 års skatteintäkter motsvarande 4,9 miljoner kronor
2023: 0,9% av 2023 års skatteintäkter motsvarande 5,8 miljoner kronor

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas förslag till ramar för: Mål och Budget 2021 och ekonomisk
plan 2022 - 2023
Centerpartiets förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 284
Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-10
Förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023
Bilaga: Mål och visare
Bilaga Ägardirektiv AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), N E Jörgen Persson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie
Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): 1. Budget 2021 med plan 2022 - 2023 enligt
bilaga 1) fastställs. 2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 22, med
anledning av "Motion, säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter
grundskolan", upphävs (KS Dnr 292-2018). 3. Mål och visare enligt bilaga 1)
fastställs. 4. Borgensramen sänks från 395 miljoner kronor till 300 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta och ta upp nya lån för kommunen
inom beslutad borgensram. 5. Borgensavgift för kommunens helägda bolag
fastställs till 0,5 %. 6. Ägardirektiv för AB Svalövs Lokaler och AB Svalövs
Bostäder enligt bilaga 2) fastställs. 7. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att
genomföra effektiviseringar enligt följande trappa och bilaga 1):
2021: 0,7% av 2021 års skatteintäkter motsvarande 4,2 miljoner kronor
2022: 0,8% av 2022 års skatteintäkter motsvarande 4,9 miljoner kronor
2023: 0,9% av 2023 års skatteintäkter motsvarande 5,8 miljoner kronor
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): 1. Budget 2021 med plan 2022 2023 enligt Centerpartiets förslag fastställs.
Èmilie Lundgren (S), David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth
Salonen Ripa (FI) och Anneli Persson (S): I första hand: Budget 2021 med plan
2022 - 2023 enligt Socialdemokraternas förslag fastställs. I andra hand: 1)
Centrala poster. Avslag på hyresjustering 20 miljoner. 2) Utdelning AB
SvalövsLokaler 5 miljoner 2021, 5 miljoner 2022 och 5 miljoner 2023. 3) Uppdra
åt förvaltningen att inom hela förvaltningen hitta besparingar på 0.5% av
bruttointäkterna 2021, Besparingar/ effektiviseringar skall inte drabba
kärnverksamhet. 4) Ekonomimodell: Ändringsyrkande att införa ekonomisk
styrmodell i sin helhet i enlighet med Socialdemokraternas budget 2021, plan
2022 och 2023. (Se bilaga 1.) 5) Ägardirektiven: Tilläggsyrkande till
ägardirektiven AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder. Styrelsen för AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder skall arbeta efter aktiebolagslagens
krav och i alla beslut till bolagets bästa. 6) Ägardirektiven: Ändringsyrkande till
ägardirektiven AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder från. VD ska
medverka i kommungemensamma angelägenheter, till att VD ska medverka i
kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 7)
Bildningsnämnden: Tilläggsyrkande Bildningsnämnden tillsammans med AB
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SvalövsLokaler utreda förutsättningarna för att skapa en eller flera F-9 skolor i
kommunen. 8) Vård och omsorgsnämnden: Tilläggsyrkande Vård och
Omsorgsnämnden påbörja utbyggnaden av kommunens platser för särskilt
boenden. Prioritera den föreslagna nybyggnationen vid Solgården.
Èmilie Lundgren (S), Charlotta Eldh (S), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Anneli
Persson (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs m fl och Èmilie Lundgrens m fl
yrkanden, inkl andrahandsyrkanden.
I ärendet yttrar sig vidare David Lenander (V) och Fredrik Jönsson (C).
Ajournering 20.10 – 20.30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl, Marie Irbladhs m fl och
Èmilie Lundgrens yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer så proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 1) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 2) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 3) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 4) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på avslag på Èmilie Lundgrens m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Èmilie Lundgrens m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för avslag på och 7 nej-röster för bifall till Èmilie Lundgrens m
fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att avslå Èmilie Lundgrens yrkande.
3 ledamöter avstår. Se omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 5) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 6) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 7) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Èmilie Lundgrens m fl
andrahandsyrkande, punkt 8) och finner att kommunfullmäktige avslår det.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(54)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

Dnr KS 243-2019

§ 230 Partistöd 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Grundstödet fastställs för 2021 till 18 230 kr.
2. Mandatstödet fastställs för 2021 till 8 997 kr.

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras 2021-01-01 från
47 300 till 47 600 kr.
Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2021 till
18 230 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2021 till 8 997 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 285, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Grundstödet fastställs för 2021 till 18 230 kr. 2. Mandatstödet
fastställs för 2021 till 8 997 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 285
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 76
Reglemente för kommunalt partistöd
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, JEBM, AAN)
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Dnr KS 355-2019

§ 231 Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare (5:3 KL)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inkomna yttranden från vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden noteras.
2. Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare, daterat 2020-10-30, antas.
3. Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021.
4. Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem,
antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 3 § framgår följande: ”Fullmäktige
ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1)
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020.
Med bakgrund av den ökade arbetsbelastningen med anledning av Covid-19
justerades tidsplanen och Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 127,
följande beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12,
uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för
beslut senast i september månad 2020.
Vidare fattade kommunstyrelsen 2020-08-17, § 201 följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 127, bemyndigas
arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda nämnder, för beredning
i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige i november 2020.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-01, § 51, följande beslut: 1) Förslag till Program
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat
2020-08-26, remitteras till vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2) Nämndernas remissvar
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 27 oktober för att
behandlas vid dess sammanträde den 3 november.
Nu föreligger remissvar samt tjänsteskrivelse med reviderat förslag till program.
Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 78, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna yttranden från vård- och
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omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden noteras. 2) Förslag till program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat 2020-10-30, antas.
3) Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021. 4)
Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem, antagen av
kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 287, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Inkomna yttranden från vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden noteras.
2) Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare, daterat 2020-10-30, antas. 3) Nämndernas plan för uppföljning
för år 2021 ska antas i mars 2021. 4) Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn
av fristående fritidshem, antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92,
upphävs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 287
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 78
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30
Reviderat förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 152
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 146
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 93
Remissvar från bildningsnämnden 2020-10-13, § 100
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01, § 51
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare, daterat 2020-08-26
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 201
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 127
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, § 33
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samtliga sektorschefer
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA, LELE, HAHZ, MAN)
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Dnr KS 149-2020

§ 232 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –
37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar
(1994:692) – Ändrat datum för genomförande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152, skall
folkomröstningen mot bakgrund av rådande pandemi skjutas på
framtiden.
2. Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25
januari 2021.
3. Beslut om finansiering av tillkommande kostnader fattas i särskild
ordning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om genomförande av folkomröstning
gällande förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun. Mot bakgrund av nu
rådande smittspridning av Covid-19, förslås datum för genomförande ändras.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 152, följande beslut:
1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8
kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras angående
förslag till förändrad bolagsorganisation m m.
2. Folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020, under
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning.
3. Frågan vid den kommunala folkomröstningen ska lyda enligt följande: Ska
Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning?
Svarsalternativen ska lyda enligt följande:
- JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun
- NEJ - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun
4. Det skall finnas två röstsedlar i folkomröstningen, utformade enligt nedan:
- En röstsedel med texten: JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i
Svalövs kommun
- En röstsedel med texten: NEJ - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i
Svalövs kommun
- En blank röstsedel.
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Valnämnden bemyndigas besluta kring övriga detaljer avseende röstsedelns
utseende.
5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen:
Svalöv Norra

Heleneborgshallen, sal B

Svalöv Södra

Heleneborgshallen, sal C

Teckomatorp - Norrvidinge Parkskolan
Billeberga - Tågarp

Idrottshallen

Kågeröd

Idrottshallen

Röstånga

Turistinformationen

6. Valnämnden bemyndigas att vid behov revidera fullmäktiges beslut avseende
omröstningslokaler om behov uppstår.
7. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december); minst en
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta beslut om
lokaler och tider.
8. Budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare ska vara tillåten
enligt vallagens regler.
9. Ångerröstning är tillåten.
10. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 16 december, kl. 10.00 och
avslutas senast kl. 18.00.
Mot bakgrund rådande läge vad gäller smittspridning av Covid-19, diskuterades
lämpligheten av beslutad tidpunkt vid en överläggning mellan partiernas
gruppledare den 20 november 2020. Även om långtgående åtgärder planerats
för ett så säkert genomförande som möjligt, är bedömningen att det inte är
lämpligt att genomföra folkomröstningen den 12 december med förtidsröstning
fr o m de 2 december.
Beslut om att ändra datum kan tas på ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde den 30 november; två dagar före starten av
förtidsröstningen. Ärendet får beredas av kommunstyrelsen vid ett extrainsatt
sammanträde tidigare samma dag.
Detta kommer att föranleda särskilda informationsinsatser, då röstkort kommer
att ha nått de röstande redan. De röstande kommer också att ha hunnit ta del
av annonsering om förtidsröstningen.
Det innebär naturligtvis att förberedelsearbetet i stor omfattning får göras om
vid senare tidpunkt. Kostnaderna för detta har grovt uppskattats till 250 000 kr;
utöver redan beslutade 1 mnkr. Kommunfullmäktige får fatta beslut om
finansiering i särskild ordning.
Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-30, § 312, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, §
152, skall folkomröstningen mot bakgrund av rådande pandemi skjutas på
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framtiden. 2) Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021.
3) Beslut om finansiering av tillkommande kostnader fattas i särskild ordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-30, § 312
Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Èmilie Lundgren (S) och Marie Irbladh (C): 1) Med ändring
av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152, skall folkomröstningen mot
bakgrund av rådande pandemi skjutas på framtiden. 2) Beslut om fortsatt
förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av kommunfullmäktige efter beredning
av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 3) Beslut om finansiering av
tillkommande kostnader fattas i särskild ordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 386-2020

§ 233 Deltagande på distans vid
fullmäktigesammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 7 b), kompletteras med följande
text:
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans."
2. Utvärdering ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast vid
sammanträdet i december 2021.
3. Ändringen börjar gälla 2020-12-01.

Reservation
Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson (C), Annelie Persson (S), Lennart
Pettersson (C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V),
Charlotta Eldh (MP), Èmilie Lundgren (S) och Elisabeth Salonen Ripa (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av pågående pandemi, föreslås efter diskussion vid och initiativ
från gruppledarträff 2020-11-27, att det skall vara möjligt att deltaga på distans
vid fullmäktiges sammanträden. Detta för att minska risken för smittspridning
mellan ledamöterna och därmed säkerställa fullmäktiges möjlighet att fatta
beslut.
Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde, vilket också
innebär att arvodering sker.
Med ”ledamot som deltar” avses även tjänstgörande ersättare.
Av 5 kap. 45 § KL framgår att fullmäktige bara får handlägga ett ärende om mer
än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige får dock bestämma att
interpellationer och frågor får besvaras även om färre ledamöter är närvarande.
Så har skett i Svalövs kommun där dessa får besvaras om en tredjedel av
ledamöterna är närvarande.
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De ledamöter som närvarar på distans, medräknas således i detta antal.
Av författningskommentaren1 till bestämmelsen framgår bl a följande:
”För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid.
Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är
närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten.
Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra deltagare. Om
flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.
Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär
att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bildeller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet
avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan
sägas delta på lika villkor. Den som deltar på distans måste även ha möjlighet
att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet
av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.
Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan
nämnda bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den
tekniska lösning som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att
alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges
möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om
inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden
som gäller val eller anställning av personal ska avgöras.”
Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning sådant deltagande
får ske, 5 kap. 72 § tredje stycket KL. Exempel på hur en sådan bestämmelse
kan utformas finns i SKR:s underlag för fullmäktiges arbetsordning, och
föreliggande förslag är i enlighet med detta.
I den nu uppkomna situationen gör SKR bedömningen att sådana särskilda skäl
för deltagande på distans som anges i underlaget för arbetsordningen är
uppfyllt.
SKR påpekar att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet
genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på
distans. I förarbetena2 skriver regeringen följande:
”Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser,
bl.a. Lunds kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är
viktigt. När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är
värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör
därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls.”
Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans.
Det avgörande är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske genom
1
2
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ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
De finns idag inga möjligheter att genomföra slutna omröstningar vid val. Skulle
behov av detta uppstå får situationen hanteras i särskild ordning. T ex kan valet
bordläggas till ett sammanträde utan ledamöter deltagande på distans.
För genomförande av sammanträden med deltagande på distans, krävs högre
bemanning från förvaltningen.
Det noteras att det inte finns någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom
att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per capsulam).
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-30, § 313, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 7 b), kompletteras
med följande text:
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans."
2) Utvärdering ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast vid sammanträdet i
december 2021.
3) Ändringen börjar gälla 2020-12-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-30, § 313
Förslagskrivelse, daterad 2020-11-23
Promemoria från SKR 2020-03-19: ”Deltagande på distans och begränsning av
antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med
anledning av risk för smittspridning”
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 167
Kommunallagen (2017:725)
Prop. 2016/17:171 samt 2013/14:5

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 7 b),
kompletteras med följande text:
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans."
2) Utvärdering ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast vid sammanträdet i
december 2021.
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3) Ändringen börjar gälla 2020-12-01.
Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Èmilie Lundgren (S), Elisabeth
Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP), David Lenander (V), Fredrik Jönsson
(C): Icke tjänstgörande ersättare ska få delta på distans med ersättning.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande.
Ajournering 21.35 – 21.45

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Irbladhs m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för avslag på och 10 nej-röster för bifall till Marie Irbladhs m fl
yrkande, har kommunfullmäktige med ordförandens utslagsröst beslutat att
avslå Marie Irbladhs m fl yrkande. 1 ledamot avstår. Se omröstningsbilaga 2).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 115-2020

§ 234 Deltagande på distans vid nämnds- och
styrelsesammanträden med anledning av risk för
smittspridning Corona/Covid-19 –
Krisledningsnämnden och Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Krisledningsnämndens resp valnämndens reglemente kompletteras
med följande skrivning:
”§ 9 b) resp 7 b) Deltagande på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i styrelsen/nämnden.”
2. Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med
Covid-19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall
tas i samband med planerad översyn av reglementen.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av det av smittskydds- eller andra skäl kan finnas anledning att
behöva genomför sammanträden med också krisledningsnämnden med
ledamöter eller tjänstgörande ersättare på distans, föreslås att denna möjlighet
införs också i krisledningsnämndens reglemente.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 288, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Krisledningsnämndens resp valnämndens reglemente
kompletteras med följande skrivning: ”§ 9 b) resp 7 b) Deltagande på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans.
Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i styrelsen/nämnden.”
2. Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med Covid19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall tas i samband
med planerad översyn av reglementen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 288
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 56
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14
Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid
fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning,
promemoria från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2020-03-19
Kommunallagen (2017:725)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Krisledningsnämndens resp valnämndens reglemente
kompletteras med följande skrivning:
”§ 9 b) resp 7 b) Deltagande på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans.
Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i styrelsen/nämnden.”
2) Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med Covid19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall tas i samband
med planerad översyn av reglementen.
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Marie Irbladh (C), Annelie Persson (S), Charlotta Eldh (MP), Teddy Nilsson
(SD) och Anneli Persson (S): Texten ”Endast ledamöter och tjänstgörande
ersättare får delta på distans” utgår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Irbladhs m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 331-2020

§ 235 Ytterligare delägare (Örkelljunga kommun) i
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att
Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB.
2. Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal.
3. Svalövs kommuns ombud för kommunens aktier ges som instruktion att
vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun
erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Örkelljunga kommun har ansökt om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopps AB, vilket innebär att ett antal beslut får fattas i nuvarande
delägarkommuner
Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 82, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun förklarar sig inte
ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA
AB. 2) Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal. 3) Svalövs kommuns
ombud för kommunens aktier ges som instruktion att vid extra bolagsstämma i
NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de
villkor som redovisats i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 301, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att
Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB. 2. Svalövs kommun
tecknar reviderat Aktieägaravtal. 3. Svalövs kommuns ombud för kommunens
aktier ges som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att
Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats
i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 301
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 82
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13
Förslag till reviderat Aktieägaravtal

Ärendebeskrivning
Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA).
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts
möjlighet att ta ställning.
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I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.
Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny
delägare i NSVA:
1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1)
miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de
nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och
betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna
berättigar till andel i vinst från och med nästkommande räkenskapsår.
2. Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar.


Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA.



Samtliga åtta kommuner har ett aktieägande med 1/8 per
delägare.



Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i
aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför
att nytt totalt aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor.



Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar.

3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA
med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande
delägare.
Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala
inflytandet.
Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG)
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 332-2020

§ 236 Revidering av Ägardirektiv och Bolagsordning för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
med anledning av Örkelljunga kommuns inträde
som delägare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning
för NSVA AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Örkelljunga kommuns förestående inträde, får ägardirektiv
och bolagsordning revideras.
Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 83, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till ändrat
ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 302, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad
bolagsordning för NSVA AB godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 302
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 83
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13

Ärendebeskrivning
I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv
och Bolagsordning.
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas
fullmäktigeförsamlingars godkännande.
Ägardirektivet: Örkelljunga kommun läggs till som delägare samt ändrat datum
för upprättande. Bolagsordningen: Ändrat datum för upprättande.
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG)
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 375-2020

§ 237 Motion, utreda Lantmäterifunktion i egen regi
eller tillsammans med en eller flera kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har inkommit med en motion rörande
lantmäterifunktion. I motionen föreslås följande:


Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten att ha lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med
en eller flera andra kommuner i vårt närområde.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 238 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avslutas och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom klockan nu är 22.30, och det i enlighet med fullmäktiges arbetsordning
ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska fortsätta eller
avbrytas, ställer ordförande denna fråga och finner att sammanträdet ska
avslutas. Resterande ärenden på dagordningen bordläggs därmed.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 353-2020, SBN 162-2018

§ 239 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del
av kv Lantlyckan, Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-03-21, § 46, förvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv
Lantlyckan, Svalöv. 2020-06-17, § 93, beslutade samhällsbyggnadsnämnden
att förslaget skulle ställas ut på granskning. Granskningen varade under
perioden 19 mars till den 9 april 2020. Totalt inkom 9 yttranden.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt
boende, trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och
administrationslokaler i attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Planförslaget
innehåller, förutom lokalgata, till största del kvartersmark med byggrätt för
bostäder, vård- och centrumändamål, samt ytor för gröna gårdsytor, öppen
dagvattenhantering och markparkering.
Det aktuella planområdet är 11 370 kvm stort och ligger i sydöstra delen av
Svalövs samhälle, inom ett område som idag är detaljplanerat för
småindustriverksamhet.
Efter granskning har planhandlingar omarbetats utifrån inkomna synpunkter,
som framför allt rört hantering av markföroreningar, buller och hantering av
dagvatten. Bullerutredningen har kompletterats utifrån ny data från Trafikverket,
och en bestämmelse om krav på tyst sida för bostäder närmast järnvägen har
införts för att uppnå gällande riktvärden. Plankartan har även kompletterats med
bestämmelse som säkerställer hantering av kvarvarande markföroreningar
inom området. En uppdaterad höjdsättning har gjorts för att säkerställa god
avrinning inom området men samtidigt inte förändra den nuvarande topografin i
allt för stor utsträckning. Utöver detta har planhandlingar kompletterats och
förtydligats utifrån inkomna synpunkter.
Det noteras att plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande inte varit
färdigställda och kunnat skickas ut till ledamöterna förrän dagen innan
sammanträdet.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-10-29, § 162, följande beslut: 1)
Granskningsutlåtande godkänns.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av
kv Lantlyckan, antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 304, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av
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Utdragsbestyrkande
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kv Lantlyckan, antas. 2. Samhällsbyggnadsnämnden medges anta detaljplaner
för resterande delar av Lantlyckan (Södra Svalöv 30:7).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 304
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 162
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-21
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 361-2020

§ 240 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för
Teckomatorp.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson (M), daterat 2020-11-27
Interpellation, inkommen 2020-11-01
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 381-2020

§ 241 Interpellation, Vad händer med Kågerödslund?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande vad som händer med
Kågerödslund.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson (M), daterat 2020-11-27
Interpellation, inkommen 2020-11-14
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 344-2020

§ 242 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i
bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut- eller
nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande ut- eller
nybyggnation av Parkskolan i Teckomatorp.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 218.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 218
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 345-2020

§ 243 Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i
kommande budget för att kunna uppnå
kommunens målsättning att 100 % av våra elever i
högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet?
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande budgetarbete med
avseende på målet att 100 % av högstadieeleverna ska gå ut med
gymnasiebehörighet.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 219.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 219
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21
Protokollet ska skickas till:
Frågeställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(54)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

Dnr KS 224-2019

§ 244 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande
kommunikation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen:
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.
I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:


Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.



Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.



Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår.

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 268, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen avslås.
Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 213, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 213
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 268
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17
Remitteringsbeslut 2019-09-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132
Motion, inkommen 2018-12-06
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 305-2019

§ 245 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när
Leader-projektet avslutas
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen:
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen
yrkas följande:


Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när
Leaderprojektet avslutas.

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet
bordlägges.
Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 269, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen avslås.
Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 214, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 214
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 269
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02
Remitteringsbeslut 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150
Motion, inkommen 2019-09-10

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD)

Justerare
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Dnr KS 373-2019

§ 246 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga
samlad rapport till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
2.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen
yrkas följande:


AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till
Svalövs kommunfullmäktige.



Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan,
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.



Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.



Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms
nödvändiga.



Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av
kommunens förvaltning.

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande.
Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 215, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27
Remitteringsbeslut, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212
Motion, inkommen 2019-10-28

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Motionären
SvalövsBostäder AB
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 379-2019

§ 247 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få
kommunens ekonomi i balans
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
3.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på
följande:


Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens
ekonomi i balans.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 255.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och
produktivt som möjligt.
Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål-och
budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk hushållning
skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av denna plan
för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra delar
kommunens organisation och styrning. Denna förändring av organisationen har
motionären själv ställt sig bakom.”
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 70, följande beslut: 1) Yttrande, daterat
2020-09-21, antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 271, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21.
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Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 216, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21
Remitteringsbeslut 2020-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255
Motion, inkommen 2019-11-26
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 130-2020

§ 248 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och
vitalisera politiken i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.
1.

Sammanfattning av ärendet
David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera
politiken i Svalövs kommun.
I motionen föreslås följande:


Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som
beslutar vem som kan beredas insyn i nämnder.



Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med
insynsplats själv utser vem man vill ska representera partiet i nämnden.



Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i
överläggningar och föra sin åsikt till protokollet.



Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas
inför beslut.

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till
kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 272, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande,
daterat 2020-09-17.
Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 217, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 217
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 272
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14
Yttrande, daterad 2020-09-16
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76
Motion, inkommen 2020-03-30
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-11-30

Omröstningsbilaga 1) - § 229 Mål och budget 2021, plan 2022 - 2023
Ledam öter

Ja

Nej

1 Teddy Nilsson

SD

2 Krister Olsson, tjg ers för J Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Vakant

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Vakant

S

17 Vakant

SD

18 Vakant

C

19 Vakant

S

20 Vakant

SD

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Vakant

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

27 Vakant

SD

28 Vakant

L

29 Vakant

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 Vakant

S

32 Vakant

M

33 Vakant

SD

34 N E Jörgen Persson

SD

35 Vakant

S

SUMMA

Justerare

Parti

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

11

Utdragsbestyrkande

7

3

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-11-30

Omröstningsbilaga 1) - § 233 Deltagande på distans vid fullmäktigesammanträden
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

1 Teddy Nilsson

SD

2 Krister Olsson, tjg ers för J Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Jävig

1

1
1
1
1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Vakant

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Vakant

S

17 Vakant

SD

18 Vakant

C

19 Vakant

S

20 Vakant

SD

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Vakant

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

27 Vakant

SD

28 Vakant

L

29 Vakant

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 Vakant

S

32 Vakant

M

33 Vakant

SD

34 N E Jörgen Persson

SD

35 Vakant

S

SUMMA

Justerare

Parti

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

10

Utdragsbestyrkande

10

1

0

