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Sammanträdesdatum

2020-08-31

Justerare

Plats och tid

Heleneborgsskolans matsal, Svalöv, kl 18.30–22.34

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Niklas Bohn (S), tjg ersättare för Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), förste vice ordförande §§ 145-149, tjg ordförande
§§ 145-148, ordförande §§ 150-169
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande §§ 150-169
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande, tjg ordförande § 149
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C)
- (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C)
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Agneta Sörensson (M), tjg ersättare för Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
Jörgen Persson (SD)
Anette Hallberg (S), tjg ersättare för Bedrija Halilovic (S)

Ajournering 18.48–18.52, 20.35–20.40 och 20.48–21.13

Ej tjänstgörande
ersättare

Sten Nilsson (SD)
Krister Olsson (S)
Håkan Sträng (L)
Anders Bjerehjelm (KD)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef §§ 150-169
Louise Linde, enhetschef kansli
Helena Heintz, nämndsekreterare
Emelie Lyrefors, nämndsadministratör
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, §§ 145-152
Patrik Sandberg, ljudansvarig
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Sammanträdesdatum

2020-08-31

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Wioletta Kopanska Larsson, Claes Hallberg och Anneli Persson
2020-09-03, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 145 – 169

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Ingrid Ekström (SD) §§ 145-148, 150-169

Claes Hallberg (S) § 149

Justerare
Wioletta Kopanska Larsson

Claes Hallberg §§ 145-148, Anneli Persson § 149
150-169

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde

Justerare
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§ 145 Beslutad ärendelista
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169

Justerare

Information....................................................................................................... 4
Anmälningsärenden ........................................................................................ 5
Revidering av krisledningsnämndens reglemente .......................................... 6
Avsägelser och val .......................................................................................... 8
Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne (Skånes Kommuner) 10
Förslag till ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften
från och med 2021 för Skånes Kommuner (nuvarande Kommunförbundet
Skåne) ........................................................................................................... 11
Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8
kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar
(1994:692) ..................................................................................................... 12
Ansökan om partistöd 2020 .......................................................................... 17
Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola
inklusive vuxenutbildning för resultat år 2019 ............................................... 19
Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt partistöd................... 20
Ny förskola i Billeberga.................................................................................. 22
Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens
ansvar ............................................................................................................ 24
Motion, En mötesplats för alla - i olika åldrar ................................................ 25
Motion, Mer tid för svenska för nyanlända i skolan....................................... 26
Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs
kommun ......................................................................................................... 27
Tillfälligt undantag från regler för bidrag till studieförbunden ........................ 29
Avgift för familjerådgivning ............................................................................ 31
Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken ......................................... 33
Utvärdering av skolskjutsregelverk ............................................................... 36
Ordningsfråga ................................................................................................ 38
Motion, Solenergi i Teckomatorp .................................................................. 39
Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.... 40
Motion, Gestaltningsprogram ........................................................................ 42
Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun ................................ 43
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Dnr -

§ 146 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Överenskommelse gällande närvaro vid politiska sammanträden i Svalövs
kommun. Överenskommelsen gäller fr o m 2020-08-18 t o m 2020-12-31.
(Dnr 122-2020)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(46)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Dnr -

§ 147 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Beslut gällande upphandling av revisionstjänst (Dnr 58-2020)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 11-2019

§ 148 Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas att gälla
fr o m 2020-09-01.

Reservation
Niklas Bohn (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent
Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Anette Hallberg (S),
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C), Annelie Johnsson (C), David Lenander (V) och Elisabeth
Salonen Ripa (FI) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
För att göra nämnden mer robust och uthållig då den tagit över andra nämnders
verksamhetsområden, föreslås vissa förändringar av reglementet, bl a genom en
utökning av presidiet. Förändringarna syftar också till att ge nämnden en möjlighet
att delegera vissa typer av beslut till ett utskott, både av effektivitetsskäl och för att
undvika att beslut i onödan behöver fattas som brådskande ordförandebeslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 217, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas att
gälla fr o m 2020-09-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 217
Krisledningsnämndens regemente, förslag till revidering Kommunfullmäktiges
protokoll 2019-02-25, § 24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M):
Föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas att gälla fr o m
2020-09-01.
Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S) och Lennart Pettersson (C): Föreliggande
förslag till reglemente avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer Teddy Nilssons m fl och Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut
mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m fl
förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster och 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, NSSG)

Justerare
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Dnr 1-2020

§ 149 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelser från Thomas Löfgren (M), Ida Andersson (C), Dennis Jönsson
(L), Hans-Inge Svensson (S), Ingrid Ekström (SD) och Ann Pettersson (M)
godkänns.
2. Till ny ordförande i fullmäktige efter Ann Pettersson (M) väljs Ingrid Ekström
(SD).
3. Till ny första vice ordförande i fullmäktige efter Ingrid Ekström (SD) väljs
Anna Berg von Linde (M)
4. Till ny ledamot i socialnämnden efter Ingrid Ekström (SD) väljs Anna Berg
von Linde (M).
5. Till ny ersättare i socialnämnden efter Anna Berg von Linde (M) väljs
Wioletta Kopanska Larsson (SD).
6. Valet till ny huvudman i Ekeby Sparbank efter Ida Andersson (C) bordläggs.
7. Valet till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Dennis
Jönsson (L) bordläggs.
8. Till ny ledamot i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Hans-Inge
Svensson (S) väljs Katarina Lundgren (S).
9. Till ny vice ordförande för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter
Hans-Inge Svensson (S) väljs Katarina Lundgren (S).
10. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Hans-Inge Svensson (S)
väljs Jonny Andrén (S).
11. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Bedrija Halilovic (S) väljs Anna
Hed Roslund (S).
12. Till ordförande i krisledningsnämnden väljs Teddy Nilsson (SD).
13. Till vice ordförande i krisledningsnämnden väljs Angelie Fröjd (M).
14. Till andra vice ordförande i krisledningsnämnden väljs Jan Zielinski (S).
15. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa
om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Thomas Löfgren (M).

Sammanfattning av ärendet
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD) gällande uppdraget som första vice ordförande
i fullmäktige samt ledamot i socialnämnden, inkom 2020-08-31.
Avsägelse från Ann Pettersson (M) gällande uppdraget som ordförande i
fullmäktige, inkom 2020-08-31.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avsägelse från Thomas Löfgren (M) gällande uppdraget som ersättare i fullmäktige
inkom 2020-08-12.
Avsägelse från Ida Andersson (C) gällande uppdraget som huvudman i Ekeby
Sparbank inkom 2020-08-01.
Avsägelse från Dennis Jönsson (L) gällande uppdraget som ersättare i Styrelsen
för BT Kemi efterbehandling inkom 2020-07-25.
Avsägelse från Hans-Inge Svensson (S) gällande uppdrag som ledamot och vice
ordförande i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling och ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2020-07-21.
Bedrija Halilovic (S) har i skrivelse, inkommen 2020-03-17, avsagt sig uppdraget
som ersättare i bildningsnämnden. Valet bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträden 2020-04-27, § 47, och 2020-05-25, § 100., 2020-06-15, § 120.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD), inkom 2020-08-31
Avsägelse från Ann Pettersson (M), inkom 2020-08-31
Avsägelse från Thomas Löfgren (M), inkom 2020-08-12.
Avsägelse från Ida Andersson (C), inkom 2020-08-01.
Avsägelse från Dennis Jönsson (L), inkom 2020-07-25.
Avsägelse från Hans-Inge Svensson (S), inkom 2020-07-21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 47 och 2020-05-25, § 100
Avsägelse från Bedrija Halilovic (S), inkommen 2020-03-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Berörda förtroendevalda

Justerare
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Dnr 226-2020

§ 150 Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne (Skånes
Kommuner)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-10-02
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.
Arbetsutskottet föreslog 2020-08-05, § 42, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid extra förbundsmöte 2020-10-02 rösta för förslaget till nya stadgar.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 198, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-1002 rösta för förslaget till nya stadgar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 198
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-05, § 42
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): 1) 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 fullmäktige beslutat i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr 227-2020

§ 151 Förslag till ändrad finansieringsmodell för beräkning av
medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes Kommuner
(nuvarande Kommunförbundet Skåne)
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 43, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
1) Svalövs kommun godkänner för sin del förslaget till ändrad finansieringsmodell
för beräkning av medlemsavgifter fr o m 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, §199, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra förbundsmöte 2020-1002 rösta för förslaget till nya stadgar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 199
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 43
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): 1) 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 fullmäktige beslutat i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, LELE)
Kommunförbundet Skåne

Justerare
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Dnr 149-2020

§ 152 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 37
§§ och lag om kommunala folkomröstningar (1994:692)
Kommunfullmäktiges 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.

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.

Justerare
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9. Ångerröstning är tillåten.
10. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 16 december, kl. 10.00 och
avslutas senast kl. 18.00.

Reservation
Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen 8 kap, 2 § framgår följande: Ärende om att hålla folkomröstning
i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade
kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar (folkinitiativ).
Mot bakgrund av genomförd namninsamling har kommunfullmäktige nu att ta
ställning till om en folkomröstning angående förslag till förändrad
bolagsorganisation m m ska genomföras i enlighet med kommunallagen
(2017:725), 8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§.
Om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget,
skall folkomröstningen genomföras.
Framgång för Svalöv föreslår att kommunstyrelsens tidigare beslut, fattat den 202008-17, § 196 revideras. Efter samråd med Valmyndigheten föreslås att
folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020.
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31,§ 216, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens
beslut fattat den 2020-08-17, § 196 upphävs. 2) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen under valnämnden genomföra
folkomröstningen. 3) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras
förvaltningen inkomma med tilläggsäskande för genomförande av valet i driftbudget
2020 för beslut i kommunfullmäktige i september månad 2020.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta 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.
I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås
följande beslut fattas:
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:

Justerare
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- 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
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 216
Karta över omröstningsdistrikt
Kommunstyrelsens protokoll § 196/2020
Reviderad förslagsskrivelse daterad den 28 augusti 2020, version 2
Kommunallagen SFS 2017:725
Lag om kommunala folkomröstningar SFS 1994:692

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S),
Angelie Fröjd (M), Elisabeth Salonen-Ripa (FI), Lennart Pettersson (C), David
Lenander (V) och Aase Jönsson (KD): 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.
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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
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.
Fredrik Jönsson (C) och Aase Jönsson (KD): Tilläggsförslag avseende valsedlar:
Att det ska finnas tillgång till blanksedlar i samtliga vallokaler under de tider som
vallokalerna är öppna.
Torbjörn Ekelund (L) och Sara: Punkt ett i kommunstyrelsens förslag till beslut
avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Teddy Nilssons m fl förslag till beslut avseende punkt 1 i
kommunstyrelsens förslag och ställer det mot Torbjörn Ekelunds m fl
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avslagsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt Teddy Nilssons m fl förslag
till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster och 2 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. 16 ledamöter avstod från att rösta. Se
omröstningsbilaga 2).
Ordförande tar därefter upp Teddy Nilssons m fl förslag till beslut avseende övriga
punkter i kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
Ordförande tar slutligen upp Fredrik Jönssons m fl tilläggsförslag avseende blank
röstsedel och finner att fullmäktige beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 243-2019

§ 153 Ansökan om partistöd 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr.
2. Vänsterpartiet 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".
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 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
kompletta.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 188, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr 2) Vänsterpartiet beviljas
partistöd med 27 055 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(46)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 188
Ansökan från Vänsterpartiet, daterad 2020-06-30
Ansökan från Miljöpartiet, daterad 2020-06-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 194

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr. 2)
Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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18(46)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Dnr KS 260-2020, BIN 283-2020

§ 154 Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för resultat år
2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse,
daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år regleras
mot denna fond.
Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 58, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna
fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 189, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse,
daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 189
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 58
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1) Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i
tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (JEBM, HSDT, MAZO, HSDT, UABS)

Justerare
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Dnr 207-2020

§ 155 Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt
partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 41, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport
noteras.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 193, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Revisionens granskningsrapport noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 193
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 41
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.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)

Justerare
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Dnr KS 213-2020, SBN 368-2020, BIN 284-2020

§ 156 Ny förskola i Billeberga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering,
lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny förskola i Billeberga
omfattande ca sex avdelningar via förhyrning i nybyggnad.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med
exploatör/hyresvärd.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd.

Sammanfattning av ärendet
Billeberga fortsätter att växa. Maxkapaciteten idag med tre avdelningar i befintliga
lokaler inom Kvarnliden är nådd. Det innebär att barn i Billeberga erbjuds plats på
Alfabo i Tågarp. Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga fullt ut och kan svårligen
anpassas till dagens krav på god pedagogik.
Enligt framtaget lokalförsörjningsprogram beslutat i kommunstyrelsen 2018-04-09 i
stort och enligt utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030,
daterad 2019-06-30, inom sektor Utbildning identifieras bl.a. framtida behov av
förskoleplatser i Billeberga. Det sammanlagda behovet är ca sex avdelningar.
Kommunen behöver mot bakgrund av ovan omgående planera för byggnation av
en ny förskola i Billeberga med kapacitet för att möta behovet av förskoleplatser i
Billeberga ändra fram till 2030, vilket i nuläget bedöms vara en förskola med cirka
sex (6) avdelningar. En nybyggnation av förskola kan innebära att befintlig förskola
på Kvarnliden i Billeberga avvecklas. Ambitionen är att den nya förskolan ska vara
färdigställd senast under år 2022.
Då etablering av ny förskola med största sannolikhet måste ske på annan fastighet
än inom dagens befintliga blir det troligen nödvändigt med framtagande av ny
detaljplan eller mindre detaljplaneändring, beroende på var lämpligast lokalisering
kan identifieras.
Bildningsnämnden fattade 2020-06-09, § 59, följande beslut: 1) Bildningsnämnden
uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag på lokalisering,
lokalprogram samt preliminär hyreskostnad för ny förskola i Billeberga omfattande
cirka sex avdelningar, som underlag inför investeringsbeslut.
Samhällsbyggnadsnämndens föreslog 2020-06-17, § 101, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden
ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering, lokalprogram (samt preliminär
hyreskostnad) för ny förskola i Billeberga omfattande ca sex avdelningar via
förhyrning i nybyggnad. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med exploatör/hyresvärd. 3) Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att återkomma med förslag på samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 203, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering, lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny förskola i
Billeberga omfattande ca sex avdelningar via förhyrning i nybyggnad. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med
exploatör/hyresvärd. 3) Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma
med förslag på samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 203
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 101
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-06-02
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 59
Lokalförsörjningsprogram beslutat i KS 2018-04-09
Utredning av lokalbehovet inom för- och grundskola 2019-2030, daterad 2019-0630 inom sektor Utbildning

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren (S),
Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): 1)
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering,
lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny förskola i Billeberga omfattande
ca sex avdelningar via förhyrning i nybyggnad. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ges
i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med exploatör/hyresvärd. 3)
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd.
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): Ändringsyrkande avseende punkt
1: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering,
lokalprogram (samt preliminär hyreskostnad) för ny förskola i Billeberga omfattande
fyra avdelningar via förhyrning i nybyggnad.
Kim Hellström (SD): Tilläggsyrkandet avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp punkt två och tre i Kim Hellströms m fl förslag till beslut
och finner att fullmäktige beslutar enligt dessa.
Ordförande ställer därefter punkt 1 i Kim Hellströms m fl förslag till beslut mot
Fredrik Jönssons m fl ändringsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt Kim
Hellströms m fl förslag.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT, ELPN, HSDG, HAHZ, SARA)

Justerare
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Dnr 241-202

§ 157 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är
under välfärdens ansvar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-07-11 med motionen: Öka säkerheten och
tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar. I motionen yrkar Liberalerna
följande:


Krav på utdrag ur belastningsregistret införs, i enlighet med ovan anfört, för
alla grupper av anställda som på något sätt utför sina arbetsuppgifter i
medborgares bostäder. Detta sker i likhet med den rutin som redan finns
inom förskola och skola.



Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med ovan anfört, utreda om,
och i så fall med vilken periodicitet, nytt utdrag ur belastningsregistret skall
uppvisas för arbetsgivaren.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-07-11

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare
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Dnr 210-2020

§ 158 Motion, En mötesplats för alla - i olika åldrar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Carlsson (FI) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom 2020-06-14 med
motionen: En mötesplats för alla - i olika åldrar. I motionen yrkar feministiskt initiativ
följande:


Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för
en mötesplats för olika ideella föreningar och deltagare i alla åldrar.



Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur bemanning på
mötesplatsen kan lösas.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-06-14

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)

Justerare
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Dnr 279-2020

§ 159 Motion, Mer tid för svenska för nyanlända i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) och Annelie Frykholm (L) inkom 2020-08-09 med motionen
Mer tid för svenska för nyanlända i skolan. I motionen yrkar liberalerna följande:


Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur mer tid
för svenska språket kan skapas, i enlighet med vad som framhållits ovan.
Härvid skall beaktas både nuvarande tid för hemspråk och elevens val.



Kommunstyrelsen i utredningen bedömer effekterna på organisation och
ekonomi.



Utredningen behandlas i Bildningsnämnden senast 6 månader efter beslut i
kommunfullmäktige i det fall motionen bifalles.

Beslutsunderlag
Motion, inkom 2020-08-09
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)
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Dnr KS 262-2020, BIN 281-2020

§ 160 Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för
föreningar i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/1-2020
till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019.
2. De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds separat och
LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till
uteblivna sammankomster under perioden.
3. Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 1/7-2020 till
31/12-2020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår.

Sammanfattning av ärendet
Det lokala aktivitetsstödet (LOK) till föreningar baseras på antal sammankomster.
Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset och en stor del av
föreningarnas sammankomster, träningar/tävlingar, läger och arrangemang under
främst mars och april har blivit inställda på inrådan av Folkhälsomyndigheten och
RF (Riksidrottsförbundet). Detta innebär att stödet till föreningarna för perioden 1/1
till den 30/6 kommer minska kraftigt.
Då det lokala aktivitetsstödet är en viktig grundplåt för många barn- ,ungdoms- och
pensionärsföreningar i Svalövs kommun är det av största vikt att tillse att en
minskning av detta bidrag inte försämrar föreningarnas ekonomi ytterligare.
Därför är förvaltningens förslag att tillse att de föreningar som lämnar in ansökan
om LOK-stöd för perioden 1/1-20 till 30/6-20 kommer erhålla minst samma
bidragssumma som under samma period 2019.
För nya föreningar (2-3 stycken) som ej var bidragsberättigade under 2019 är
förslaget att förvaltningen utreder dessa separat om vilket LOK-stöd de rimligt är
berättigade till, med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden.
Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs föreningar erbjuds minst
samma LOK-stöd för perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande
period 2019. 2) De föreningar som ej var bidragsberättigade under 2019 utreds
separat och LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till
uteblivna sammankomster under perioden. 3) Bildningsnämnden får mandat att ta
samma beslut för perioden 1/7-2020 till 31/12-2020 om den svåra situationen för
föreningarna kvarstår.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 204, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/1-2020
till 30/6-2020 som de erhöll motsvarande period 2019. 2) De föreningar som ej var
bidragsberättigade under 2019 utreds separat och LOK-stödet beräknas utifrån en
rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden. 3)
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Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 1/7-2020 till 31/122020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 204
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 68
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Èmilie Lundgren (S): 1) Svalövs
föreningar erbjuds minst samma LOK-stöd för perioden 1/1-2020 till 30/6-2020 som
de erhöll motsvarande period 2019. 2) De föreningar som ej var bidragsberättigade
under 2019 utreds separat och LOK-stödet beräknas utifrån en rimlighetsbedömning med hänsyn till uteblivna sammankomster under perioden. 3)
Bildningsnämnden får mandat att ta samma beslut för perioden 1/7-2020 till 31/122020 om den svåra situationen för föreningarna kvarstår.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, NSFV, SARA)
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Dnr KS 261-2020, BIN 252-2020

§ 161 Tillfälligt undantag från regler för bidrag till
studieförbunden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för bidrag till
studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för
utbetalning av volymbidrag avseende föregående år.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet har beslutat att göra ett undantag i sina bestämmelser och
bortse från 2020 års statistik vid utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta för
att undvika att studieförbunden drabbas ytterligare till följd av coronakrisen. I en
gemensam skrivelse till kommunen har studieförbunden bett om att även Svalövs
kommun ska göra ett undantag för 2020. Förvaltningen gör bedömningen att
förfrågan är rimlig. Då Svalövs kommun tillämpar Familjen Helsingborgs
gemensamma regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, måste dessa vara
antagna i sin helhet. Förvaltningen önskar därför få tillåtelse att göra ett tillfälligt
undantag från gällande regelverk, och använda 2019 års statistik vid kommunens
nästkommande utbetalning av volymbidrag till studieförbunden.
Bildningsnämnden föreslog 2020-06-09, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Under 2021 görs ett undantag från
gällande regler för bidrag till studieförbunden och 2019 års statistik får användas
som underlag för utbetalning av volymbidrag avseende föregående år.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 205, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Under 2021 görs ett undantag från gällande regler för bidrag till
studieförbunden och 2019 års statistik får användas som underlag för utbetalning
av volymbidrag avseende föregående år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 205
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 67
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02
Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med
Coronakrisen, skrivelse daterad 2020-05-11
Protokoll 2020:3, Folkbildningsrådets styrelse, dnr 20/00287
Regler för verksamhetsbidrag till studieförbund, antagna 2018-12-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C) och Èmilie Lundgren (S): 1) Under 2021
görs ett undantag från gällande regler för bidrag till studieförbunden och 2019 års
statistik får användas som underlag för utbetalning av volymbidrag avseende
föregående år.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, UABS, SARA)
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Dnr KS 263-2020, SN 53-2020

§ 162 Avgift för familjerådgivning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Från och med den 1 januari 2021 är avgiften för familjerådgivning 300 kr
per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt. Vid uteblivet besök ska den
enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte har avbokats
24 timmar innan avtalad tid.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1996-08-26, § 117 (Dnr 96.160.706), att en
besöksavgift vid familjerådgivning uttas med 125 kr fr.o.m. 1996-09-01. Svalövs
kommuns avgift för familjerådgivning har inte justerats sedan dess.
Aktuellt samverkansavtal om gemensam familjerådgivning mellan kommunerna
Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Kävlinge, Hörby, Höör och Svalöv
upphör per den sista december 2020. Arbete pågår för att familjerådgivning ska
kunna erbjudas via Familjen Helsingborg genom en gemensam upphandling av
familjerådgivning (samtliga kommuner ingår inte i upphandlingen).
Avgift familjerådgivning
Kommun
Avgift
Burlöv
Hörby
Höör
Kävlinge
Lomma
Lund
Staffanstorp
Svedala
Helsingborg
Höganäs
Landskrona
Åstorp
Ängelholm

200 kr
150 kr
300 kr
300 kr
400 kr
300 kr
200 kr
400 kr
200 kr
287 kr
125 kr
200 kr
200 kr

Uppgifter är hämtade från https://www.lund.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivning/ samt
från övriga kommuners hemsida. I Helsingborg och Landskrona är första besöket avgiftsfritt.

Då Svalövs kommuns avgift för familjerådgivning inte har förändrats sedan 1996
föreslås att avgiften höjs till 300 kr per besök från och med den 1 januari 2021.
Samtidigt föreslås att det första besöket är avgiftsfritt. Vid uteblivet besök ska den
enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte har avbokats 24 timmar
innan avtalad tid.
Socialnämnden föreslog 2020-05-28, § 84, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Från och med den 1 januari 2021 är
avgiften för familjerådgivning 300 kr per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt.
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Vid uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte
har avbokats 24 timmar innan avtalad tid.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-17, § 206 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Från och med den 1 januari 2021 är avgiften för familjerådgivning 300 kr
per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt. Vid uteblivet besök ska den enskilde
betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte har avbokats 24 timmar innan
avtalad tid.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-80-17, § 206
Socialnämndens protokoll 2020-05-28, § 84
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04
Kommunfullmäktiges protokoll 1996-08-26, § 117

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): Från och med den 1 januari 2021 är
avgiften för familjerådgivning 300 kr per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt.
Vid uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte
har avbokats 24 timmar innan avtalad tid.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA, LELE)
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Dnr 228-2019

§ 163 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
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.

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 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.
Yttranden har nu inkommit från nämnderna.
Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna yttranden från

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(46)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

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.
Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
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.
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31, § 218, följande beslut: 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.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vårdoch 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 218
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 44
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-17, § 94
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-10, § 64
Yttrande från bildningsnämnden, 2020-06-09, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 233
Kommunstyrelsens protokoll 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) och Stefan Pettersson (M): 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
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kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till
bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Samtliga sektorschefer
Kommunförvaltningen (MAN,LELE, HAHZ, SARA
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Dnr KS 30-2019, SBN 363-2016

§ 164 Utvärdering av skolskjutsregelverk
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C), Annelie Johnsson (C), David Lenander (V) och Elisabeth
Salonen Ripa (FI) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skolskjutsregelverk fastställdes av kommunfullmäktige
2019-02-15, § 27 och började gälla 2019-07-01. Sedan antagandet har tre
tillämpningsbestämmelser tillkommit genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden, i
syfte att förtydliga regelverket avseende övergångsregler och skolskjuts vid val av
annan skola inom kommunen.
Vid antagandet av skolskjutsregelverket beslutades att en utvärdering ska
genomföras per 2020-07-01. Förvaltningen har nu genomfört utvärderingen.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 92, följande beslut: 1)
Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 219, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2020-08-31, § 219
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 92
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03
Utvärdering av skolskjutsregelverk, daterad 2020-06-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 27

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): Utvärderingen av
skolskjutsregelverket godkänns.
Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och David Lenander
(V): Ärendet återremitteras.
Teddy Nilsson (SD): Förslag om återremiss avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp förslaget om återremiss och finner att fullmäktiges beslutar
att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl förslag på återremiss.

Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster och 8 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska
avgöras på sammanträdet. Se omröstningsbilaga 3).
Ordförande tar därefter upp Stefan Petterssons m fl förslag till beslut och finner att
fullmäktige beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN, HAHZ)
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Dnr -

§ 165 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
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Dnr KS 214-2018, SBN 401-2018

§ 166 Motion, Solenergi i Teckomatorp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) har lämnat in en motion rörande
solenergi i Teckomatorp.
I motionen föreslås följande:
- Att berörd förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för att
anlägga en solcellspark på det tidigare BT Kemi-området.
- Att kontakter redan nu initieras med potentiella leverantörer av ”hårdvaran” till
området, med de alternativ till lösningar som finns till buds.
- Att ovanstående kontakter också innefattar lösningar kring den infrastruktur som
är nödvändig för att genererad el återbetalas till kommunen.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ordförandes
har skrivit ett förslag till yttrande där han anser att motionen bör anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 107, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 220, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 220
Yttrande, daterat 2020-06-07
Remittering till samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-09-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 123
Motion, daterad 2018-08-01
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare
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Dnr KS 290-2018

§ 167 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. I motionen föreslås
följande:


”Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv, anpassad
lösning för Svalövs kommun som underlag för beslut för att senast
december 2019 införa webbsända kommunfullmäktige sammanträden.



Att förvaltningen skapar ett digitalt biliotek där både politiker och
allmänheten kan titta på webbsändningar i efterhand.



Att i kostnadsförfrågan även ha med att det skall finnas möjlighet att ställa
fråga hemifrån, samt att i förväg visa på vilka möten som detta ska tillåtas
på.



Att i media, på hemsidan och på Svalövs Facebook sida informera om
arbetet långt i förväg för att ska en förväntning.”

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 202, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsens för beredning.
Motionen har därefter remitterats till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.
Ämnet har varit föremål för motioner vid flera tidigare tillfällen, 2004 (Dnr 505-2004)
från Harry Franzén (Centrumdemokraterna) och 2015 (Dnr 614-2015) från Fredrik
Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C). Den senare bifölls, och en utredning
genomfördes. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 2016-03-21, § 37
(Dnr 1208-2015).
Fullmäktige fattade då följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för
webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser.
Den då genomförda utredningen torde fortfarande kunna utgöra ett underlag för
beslut om tillförande av medel.
Något beslut om att tillföra budgeten anslag för ändamålet har dock inte fattats,
varken för budgetåret 2017, 2018, 2019 eller 2020. Frågan har inte prioriterats.
Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett anslag
för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en prioriterad fråga.

Justerare
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Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja webbsända fullmäktiges sammanträden, produktionen måste ge ett professionellt och
seriöst intryck. För att vara informativ, bör fler än en kamera användas, och t ex
aktuellt ärende och talare framgå.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 7, följande: Föreliggande
förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 7, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges presidium.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 85, följande: Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 117, följande: Ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15, § 132, följande beslut: 1) Motionen
återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den senaste vägledningen
runt webbsända fullmäktige samt textning.
Nu föreligger utredning, daterad 2020-08-03, gällande konsekvenser av EU-direktiv
(2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och
mobila applikationer (webbdirektivet) samt lag (2018:1937) om tillgänglighet till
digital offentlig service.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 221, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses besvarad. 3)
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av motionens
intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även omfatta en översyn av
berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget ska redovisas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 221
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15, § 132
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 117
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 7
Yttrande, daterat 2020-03-19
Remittering från kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202
Motion, inkommen 2018-11-26
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 155-2019, SBN 269-2019

§ 168 Motion, Gestaltningsprogram
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion rörande gestaltningsprogram.
I motionen föreslås följande:
-

Svalövs kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 108, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 222, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 222
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 108
Yttrande, daterat 2020-06-07
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 105
Motion, daterad 2019-05-13
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 57-2020, VON 51-2020

§ 169 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
a)

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom 2020-02-10 med motionen
”Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun”. I motionen yrkar Centerpartiet att
Sektor vård och omsorg får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett systematiskt
äldrehälsovårdsprogram.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har lagt fram ett yttrande där det föreslås
att motionen avslås.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-06-10, § 65, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-08-31, § 223, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2020-06-05.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 223
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 65
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-08
Remittering av motion, daterad 2020-04-06
Motion, inkommen 2020-02-10
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare
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Omröstningsbilaga 1) - § 148 Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

1 Teddy Nilsson

SD

2 Niklas Bohn, tjg ers för Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

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 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

24 -

MP

25 Émilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Anette Hallberg, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Nej
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
18
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Omröstningsbilaga 2) - § 146 Folkinitiativ för folkomröstning
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

Jävig

1 Teddy Nilsson

SD

2 Niklas Bohn, tjg ers för Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

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 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

24 -

MP

25 Émilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Anette Hallberg, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

1
1
1
1

1

1

1

1

SUMMA

Justerare

Nej

1
16

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 3) - § 164 Utvärdering av skolskjutsregelverk
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

1 Teddy Nilsson

SD

1

2 Niklas Bohn, tjg ers för Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

1

7 Kim Hellström

SD

1

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

1

12 Angelie Fröjd

M

1

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

1

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

24 -

MP

25 Émilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Anette Hallberg, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

1

SUMMA

Justerare

Nej

1

1

1
1
1

1

1

26

Utdragsbestyrkande

Jävig

8

0

0

