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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-18.10, 18.45 – 20.00, 20.10 – 22.25

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), tjg ordförande
Agneta Sörensen (M), tjg ers för Anna Berg von Linde (M), §§ 90 – 93
Anna Berg von Linde (M), §§ 94 - 118
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
- (SD)
David Lenander (V)
Annie Karlsson (S)
- (SD)
- (C)
- (S)
- (SD)
Stefan Pettersson (M)
- (SD)
- (C)
Charlotta Eldh (MP)
- (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
- (L)
- (C)
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
- (S)
- (M), ordförande
- (SD)
Jörgen Persson (SD)
- (S)
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Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Ekonomichef Jane Bergman, §§ 90 - 93
HR-chef Cecilia Hagström, §§ 90 - 93
Administrativ chef Michael Andersson
Enhetschef kansli Louise Linde, §§ 90 - 106
Tf VD Jan Tingecz, AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler, §§ 90 - 93
Eva-Marianne Nilsson, Rådhuset Aragus AB, §§ 90 - 93
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Aase Jönsson (KD) och Anneli Persson (S)
2020-05-25, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 90 – 118

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Justerare
Aase Jönsson (KD)

Anneli Persson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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Anmälningsärenden .................................................................................. 6
Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt bildande av
koncern och Svalövs Kommunhus AB ...................................................... 7
Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv av AB
SvalövsBostäder och AB SvalövLokaler samt fission av det
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Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs Samhällslokaler AB ............. 19
Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunservice AB ............. 24
Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB
SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs
Kommunservice AB ................................................................................. 29
Ägarstyrning delägda aktiebolag ............................................................. 35
Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler................................................. 40
Avsägelser och val .................................................................................. 44
Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Kompletteringsbudget II ................... 45
Årsredovisning 2019 – SKL Kommentus AB .......................................... 47
Ansökan om partistöd 2020 .................................................................... 48
Revisionsrapport, Granskning av färdtjänst ............................................ 50
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Lokalprogram för återuppbyggnad av Kågerödslund.............................. 55
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(med uppehållstillstånd) .......................................................................... 60
Justering av avgiften för förskola i Svalövs kommun (sommarrabatt) .... 63
Fråga, digital närvaro under nämndsmöten ............................................ 65
Fråga, visstidsanställa inom vård och omsorg ........................................ 66
Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka koncentrationsläger
från Nazisternas terrorstyre ..................................................................... 67
Ordningsfråga .......................................................................................... 68
Interpellation, Redogörelse för extra utdelning från AB
SvalövsBostäder ..................................................................................... 69
Interpellation, Användning av utdelning på aktiekapital hos AB
SvalövsBostäder för 2019 ....................................................................... 70
Motion, Måltidsvän för seniorer ............................................................... 71
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kommun ................................................................................................... 73
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Dnr -

§ 91 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information om åtgärder och stöd med anledning av Corona/Covid-19.
(Dnr 126-2020)
b) Överenskommelse gällande närvaro vid politiska sammanträden i
Svalövs kommun. (Dnr 122-2020)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(85)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dnr -

§ 92 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information beslut avseende om saneringsentreprenad Fas 2, södra
området för BT Kemi. (Dnr 167-2020)
b) Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg
samt LSS. (Dnr 132-2020)
c) Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och
familjeomsorgen. (Dnr 151-2020)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 278-2019

§ 93 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy
samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder.
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
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vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Det noteras att utredningen försenats med anledning av rådande
omständigheter vad gäller Covid-19.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 136, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Föreliggande förslag till bolagspolicy antas. 2) Med
utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB bildas bolagskoncern. 3) Ett
moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem
miljoner (5 000 000) kronor. 4) Föreliggande förslag till bolagsordning för
Svalövs Kommunhus AB godkänns. 5) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs
Kommunhus AB godkänns. 6) Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till
uppdrag att lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt
föreslå eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om
behov föreligger.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 2020-05-18, § 136, följande: 1)
Föreliggande rapport från Rådhuset Aragus AB godkännes. 2) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras kommunchefen verkställa
koncernbildningen samt verksamhetsövergången för de medarbetare som idag
är anställda i kommunen. 3) För finansiering av uppstart av de nya bolagen m
m anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Mötet ajournerades för föredragning kl 13.40.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Eva-Marianne Nilsson, Rådhuset
Aragus AB.
Mötet återupptogs kl 14.40.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 136
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Föreliggande förslag till bolagspolicy antas. 2)
Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB bildas bolagskoncern. 3).
Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till
fem miljoner (5 000 000) kronor. 4) Föreliggande förslag till bolagsordning för
Svalövs Kommunhus AB godkänns. 5) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs
Kommunhus AB godkänns. 6) Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till
uppdrag att lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt
föreslå eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om
behov föreligger.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
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Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.
Ajournering 15.40 – 16.00, 16.25 – 16.35, 17.15 – 17.20 samt 17.35 – 17.45.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 10 nej-röster för bifall till Jan
Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkande och 10 nej-röster för bifall till
Jan Zielinskis yrkande, vad gäller tidplan för återremissen, har
kommunfullmäktige med ordförandens utslagsröst beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 2).

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(85)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
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Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 94 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs
Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder..
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
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kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 137, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a)
AB SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB
SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 2)
Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt
reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus
AB får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers verksamhet genom fission till
två nya bolag, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB.
4) Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att
bolaget skall verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs
Samhällslokaler AB resp Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som
ombud för Svalövs kommuns aktier i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma, återkallas, eftersom ägandet av
dessa båda bolag övergår till Svalövs Kommunhus AB. 6) Svalövs Kommunhus
AB utser ombud med ersättare för de helägda bolagen AB SvalövsLokaler,
Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB och AB
SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 137
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
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Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen
följande; a) AB SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor,
samt b) AB SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor.
2) Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt
reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus
AB får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers verksamhet genom fission till
två nya bolag, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB.
4) Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att
bolaget skall verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs
Samhällslokaler AB resp Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som
ombud för Svalövs kommuns aktier i AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma, återkallas, eftersom ägandet av
dessa båda bolag övergår till Svalövs Kommunhus AB. 6) Svalövs Kommunhus
AB utser ombud med ersättare för de helägda bolagen AB SvalövsLokaler,
Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB och AB
SvalövsBostäder.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
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konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.
Ajournering 18.55 – 19.00

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
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Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”

Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(85)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 95 Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs
Samhällslokaler AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder..
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
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vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 138, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall
uppgå till 1 000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs
Samhällslokaler AB godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs
Samhällslokaler AB godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 138
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs
Samhällslokaler AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2) Föreliggande
bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 3) Föreliggande
ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
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Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 4).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
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fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 96 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs
Kommunservice AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder.
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
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vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 139, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Kommunservice AB skall
uppgå till 1 000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs
Kommunservice AB godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs
Kommunservice AB godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 139
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs
Kommunservice AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2) Föreliggande
bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 3) Föreliggande
ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
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Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 5).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
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fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 97 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder..
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
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kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 140, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 %
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för
uppdraget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 140
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste
och andre vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 %
av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen,
utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m
2020-07-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler
(fram tills dess att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 %
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för
uppdraget.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
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samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 6).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
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och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”
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Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 98 Ägarstyrning delägda aktiebolag
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.
c) Förslaget remitteras samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och
myndighetsnämnden.
d) Förslaget remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenserna för hyresgästerna inom AB
SvalövsBostäder..
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
synpunkter kring utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och
företagens syn på denna fråga.
f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt
utarbeta en risk och konsekvensanalys.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i
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november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare
beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie
sammanträde i mars 2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor.
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av
kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad
2020-05-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 141, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Uppdragen som ombud för LSR Landskrona Svalövs
Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten
AB, SKL Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB
samt ersättare för desamma, återkallas per 2020-09-30. 2) Svalövs
Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-01 företräda kommunen på stämmor i
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera AB samt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Svalövs Kommunhus AB utser genom
fullmakt ombud. Ombudet representerar också kommunen vid ägarsamråd och
utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget och Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 141
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Uppdragen som ombud för LSR Landskrona
Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB,
Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd
Försäkrings AB samt ersättare för desamma, återkallas per 2020-09-30. 2)
Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-01 företräda kommunen på
stämmor i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera AB
samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Svalövs Kommunhus AB utser
genom fullmakt ombud. Ombudet representerar också kommunen vid
ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget och Svalövs
kommun.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: Mot bakgrund av den korta
tid som lämnats för att diskutera och i demokratiska former sätta sig in detta
komplexa ärende föreslås att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
följande uppdrag: 1) Förslaget remitteras till de i Kommunfullmäktige
representerade partierna och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 2) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och
AB SvalövsLokaler och att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. 3) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. 4) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 5) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga och att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020. 6) Kommunstyrelsen uppdras att
utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys senast den 1 oktober 2020 för att återkomma med
remissvar. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 7).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens beslut
i kommunstyrelsen. Drygt 100 sidor och totalt 27 beslutspunkter. Detta präglar
SD styrets syn på demokrati. Allt detta utan att det föregåtts av
diskussioner/informationer med anställda, fack eller övriga politiker. Förutom ett
informationsmöte på 15 minuter för styrelserna i AB SVABO och AB SVALO,
och därefter efterföljande information till facket. Hur kan ni förvänta er att vi och
andra skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på
information, eller det är kanske så ni önskar ha det?”
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för
kommunstyrelsens ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter
fanns att ta del av.
Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin
presenterats i Svalövs kommuns historia. Den totala nonchalans som styret
med Sverigedemokraterna i spetsen visar för såväl partierna som är
representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter har
vi aldrig tidigare sett.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna
organisationen som för våra helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB
Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas.
Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på
remissen senast den 1 oktober 2020.”
David Lenander (V): ”Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till beredningen av
ovanstående ärende samt att man väljer att gå fram med ett så här stort
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principiellt beslut under perioden då vi genomför kommunfullmäktige med
decimerad storlek med anledning av covid-19. Det är närmast omöjligt för
vilken fritidspolitiker som helst att under en vecka bilda sig en uppfattning om ett
ärende av denna dignitet. Trots upprepade frågor har vi inte heller fått svar på
vilka ytterligare verksamheter Framgång för Svalöv planerar att bolagisera.
Charlotta Eldh (MP): ”Möjligheten att få information och underlag till att fatta ett
bra beslut i denna fråga har blivit svårt på grund av en obefintlig process. Det
odemokratiska förfaringssättet hoppas vi är ett misstag som inte kommer
upprepas.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen.
Avsaknaden på förberedelsetid gör det omöjligt för oss i Feministiskt initiativ att
fatta beslut i frågan. Vi ser det forcerade förfarandet som en kränkning av den
kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med
den nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut
kommer allt längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund
av just ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”.
Uppföljning - En omorganisation som den i liggande förslag kräver stor
ekonomisk kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i
vårt fall, vad gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid
liknande omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister.
Ambitioner och mål formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning
brister. (KEFU rapport 2020:1 Kommunala koncerner: En studie av
bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv).”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 168-2020

§ 99 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag:
a) Förslaget remitteras till de i kommunfullmäktige representerade
partierna samt samhällsbyggnadsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden och kommunstyrelsen. Återremissen åberopas
med anledning av den korta tid som getts för att diskutera och
demokratiskt processa den här komplexa fråga.
b) Förslaget remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler för
en genomgång av underlaget för att kunna lämna ett yttrande gällande
hanteringen som föreslås.
c) Förslaget remitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda de
ekonomiska konsekvenserna, samt formulera en risk och
konsekvensanalys tillsammans med anställda och fackliga
organisationerna för presentation till Kommunfullmäktige.
d) Förslaget remitteras till Hyresgästföreningen för en genomgång av
underlaget för att kunna lämna synpunkter kring utredningsförslaget och
konsekvenser av AB SvalövsBostäder.
e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för
att de skall ges möjlighet att kommentera förutsättningen att i framtiden
konkurrera med skattefinansierad verksamhet i Svalövs kommun.
2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för
att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP) reserverar sig mot
beslutet vad gäller tidplan för återremissen.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsLokaler är ett av Svalövs kommun helägt bolag som sedan 2011
förvaltar kommunens verksamhetslokaler och har i princip bara Svalövs
kommun som kund. Under 2019 hade bolaget hyresintäkter om 77 105 000
kronor och gjorde en vinst om 6 826 000 kronor.
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Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna
kapitalet växt till 24 254 000 kronor enligt årsredovisningen. Därutöver finns det
bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och en reservfond om 800 000
kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet således till 35 054 000 kronor.
Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret ”Framgång för
Svalöv” det rimligt att Svalövs kommun återför de medel som ursprungligen var
avsedda för kommunens kärnverksamhet, d. v. s. producera välfärdstjänster
och samhällsplanering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag
samt betala bolagsskatt skapar inget mervärde för medborgarna.
Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens
ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om
totalt tjugo miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt
aktiebolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 142, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att kalla till
extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun
eller ersättare för denna uppdras att vid denna stämma föreslå en
extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket motsvarar 2 000
kr per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras
att föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till
den 25 juni.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 142
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn
Ekelund (L): I första hand: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att
kalla till extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs
kommun eller ersättare för denna uppdras att vid denna stämma föreslå en
extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket motsvarar 2 000
kr per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras
att föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till
den 25 juni.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): I andra hand; i det fall ärendet
återremitteras: Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10
juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Fredrik Jönsson (C),
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), David Lenander
(V) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I första hand: 1) Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras till de i
kommunfullmäktige representerade partierna samt samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
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myndighetsnämnden och kommunstyrelsen och att remisstiden sätts till den 1
oktober 2020 för att återkomma med remissvar. Återremissen åberopas med
anledning av den korta tid som getts för att diskutera och demokratiskt
processa den här komplexa fråga. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler för en genomgång av underlaget för
att kunna lämna ett yttrande gällande hanteringen som föreslås, samt att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att återkomma med remissvar. c)
Förslaget remitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda de ekonomiska
konsekvenserna, samt formulera en risk och konsekvensanalys tillsammans
med anställda och fackliga organisationerna för presentation till
Kommunfullmäktige, samt att remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att
återkomma med remissvar. d) Förslaget remitteras till Hyresgästföreningen för
en genomgång av underlaget för att kunna lämna synpunkter kring
utredningsförslaget och konsekvenser av AB SvalövsBostäder, samt att
remisstiden sätts till den 1 oktober 2020 för att återkomma med remissvar. e)
Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för att de
skall ges möjlighet att kommentera förutsättningen att i framtiden konkurrera
med skattefinansierad verksamhet i Svalövs kommun, samt att remisstiden
sätts till den 1 oktober 2020 för att återkomma med remissvar. I andra hand:
Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras i dag,
eller återremitteras i enlighet med motivering från Jan Zielinski (S) m fl, förutom
vad gäller tidplan för återremissen, och finner att ärendet ska återremitteras i
enlighet med detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkanden, förutom vad gäller
tidplan för återremissen.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, exkl tidplan,
och 11 nej-röster för att avgöra ärendet i dag, har kommunfullmäktige beslutat
att anta Jan Zielinskis m fl yrkande genom s k minoritetsåterremiss. Se
omröstningsbilaga 8).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl och Jan
Zielinskis m fl yrkanden vad gäller tidplan för återremissen, och finner att
kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller tidplan för återremissen.
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Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson
(S): ”Fredagen den 15 maj lades handlingar och underlag ut inför dagens
beslut i kommunstyrelsen. Förslag till beslut att göra ännu en efterutdelning i
AB SvalövsLokaler med 20 miljoner. Efterutdelningen ser vi som kopplad till
de föregående paragraferna, därför ställer vi oss frågan enligt nedan. Vidare
så finns den ekonomiska dimension i detta också, och vad det får för
konsekvenser i Bolaget AB SvalövsLokaler? Hur kan ni förvänta er att vi
skall ha en konstruktiv diskussion kring detta utifrån bristen på information,
eller det är kanske så ni önskar ha det?
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Fredagen
den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Efterutdelning för
Kommunstyrelsens ledamöter i Ciceron. Tidigare samma dag gavs det en
information till styrelsen i SvalövsLokaler men inget nämndes om denna
efterutdelning om 20 miljoner kronor, vilket får anses som oerhört förvånande
med tanke på att Ordförande i SvalövsLokaler är tillika Vice Ordf i
Kommunstyrelsen, så informationen har ju varit känd för denna person och
därmed fullt möjlig och rimlig att delge SvalövsLokalers styrelse.
Denna omorganisation får stora konsekvenser för AB SvalövsLokaler. Detta
behöver vi få veta mer om innan beslut kan fattas. Samtliga partier i
Kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på remissen senast
den 1 oktober 2020.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion mellan styret och oppositionen. Vi
ser med oro på ytterligare uttag ur kommunala bolag. Med tanke på att ett uttag
på 8 000 000 kr Svalo beslutades så sent som oktober 2019 krävs en gedigen
konsekvensanalys v ett nytt uttag på 20 000 000 kr. Dessutom en beskrivning
hur pengarna ska bidra till att ”producera välfärdstjänster och
samhällsplanering”.”

Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA)
Revisionen
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Dnr 1-2020

§ 100 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valet av ny ledamot i bildningsnämnden efter Bedrija Halilovic (S)
bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Bedrija Halilovic (S) har i skrivelse, inkommen 2020-03-17, avsagt sig
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Valet bordlades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 2020-04-27, § 47.
Conny Törncrantz (SD) har i skrivelse, inkommen 2020-05-18, återtagit sina
avsägelser avseende uppdragen som styrelseledamot i AB SvalövsLokaler
samt AB SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Återkallande av avsägelser från Conny Törncrantz (SD), inkommen 2020-05-18
Avsägelser från Conny Törncrantz (SD), inkommen 2020-05-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 47
Avsägelse från Bedrija Halilovic (S), inkommen 2020-03-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Berörda förtroendevalda
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Dnr KS 6-2019, VON 96-2019, SN 75-2019

§ 101 Budget 2020, plan 2021 – 2022 –
Kompletteringsbudget II
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 650 tkr i driftsbudgeten för införande
av sommartillägg.
2. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning
av ambassadörer.
3. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 25 tkr i driftsbudgeten för
personalvård under, sommarperioden juni-augusti.
4. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 100 tkr i driftsbudgeten för
utbildningsinsatser för legitimerad personal.
5. Socialnämnden tillförs 250 tkr i investeringsbudgeten för inköp och
installation av kompletterande modul till befintligt beslutsstödsystem,
inköp av kompletterande moduler till befintligt verksamhetssystem samt
ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-03-25, § 23, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) att tillföra 650 tkr i
driftsbudgeten för införande av sommartillägg, 2) att tillföra 20 tkr i
driftsbudgeten för utbildning av ambassadörer, 3) att tillföra 25 tkr i
driftsbudgeten för personalvård under, sommarperioden juni-augusti, samt 4)
att tillföra 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för legitimerad
personal.
Socialnämnden föreslog 2020-03-26, § 45, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) För 2020 tillförs 250 tkr i
investeringsbudgeten för socialnämnden för inköp och installation av
kompletterande modul till befintligt beslutsstödsystem, inköp av kompletterande
moduler till befintligt verksamhetssystem samt ett digitalt verktyg för
kvalitetsledningssystem. 2) För 2020 och framåt tillförs 340 tkr i driftsbudgeten
för socialnämnden avseende ökade driftskostnader och kapitalkostnader för
verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 144, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 650 tkr i driftsbudgeten
för införande av sommartillägg. 2) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 20 tkr i
driftsbudgeten för utbildning av ambassadörer. 3) Vård- och omsorgsnämnden
tillförs 25 tkr i driftsbudgeten för personalvård under, sommarperioden juniaugusti. 4) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 100 tkr i driftsbudgeten för
utbildningsinsatser för legitimerad personal. 5) Socialnämnden tillförs 250 tkr i
investeringsbudgeten för inköp och installation av kompletterande modul till
befintligt beslutsstödsystem, inköp av kompletterande moduler till befintligt
verksamhetssystem samt ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 144
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 23
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 45

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Teddy Nilsson (SD): 1) Vård- och
omsorgsnämnden tillförs 650 tkr i driftsbudgeten för införande av sommartillägg.
2) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning av
ambassadörer. 3) Vård- och omsorgsnämnden tillförs 25 tkr i driftsbudgeten för
personalvård under, sommarperioden juni-augusti. 4) Vård- och
omsorgsnämnden tillförs 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för
legitimerad personal. 5) Socialnämnden tillförs 250 tkr i investeringsbudgeten
för inköp och installation av kompletterande modul till befintligt
beslutsstödsystem, inköp av kompletterande moduler till befintligt
verksamhetssystem samt ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem.

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

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson
(C), Torbjörn Ekelund (L), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David
Lenander (V), Annie Karlsson (S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen
Ripa (MP) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT, JRKH, EMTO, SARA)
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Dnr KS 69-2020

§ 102 Årsredovisning 2019 – SKL Kommentus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2019 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för SKL Kommentus AB
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 121, fullmäktige att fatta följande
beslut: SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2019 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 121
Årsredovisning 2019 för SKL Kommentus AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2019
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
SKL Företag AB
SKL Kommentus AB
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Dnr KS 243-2019

§ 103 Ansökan om partistöd 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr.
2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr.
3. Moderaterna beviljas partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att
årsmötesprotokoll kommer kommunen tillhanda senast 2020-09-30.

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 fattade 2020-04-27, § 49, följande beslut: 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 2020-0930.
Moderaterna har inkommit med ansökan om partistöd 2020, men ansöker om
anstånd att inkomma med årsmötesprotokoll.
Liberalernas och Feministiskt initiativ respektive ansökan om partistöd för 2020
är komplett.
Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med
35 995 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3)
Moderaterna beviljas partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att
årsmötesprotokoll kommer kommunen tillhanda senast 2020-09-30.
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 123, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 2) Feministiskt
initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3) Moderaterna beviljas partistöd med
53 875 kr, under förutsättning att årsmötesprotokoll kommer kommunen
tillhanda senast 2020-09-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 123
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28, § 30
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49
Ansökan om partistöd 2020 från feministiskt initiativ, inkommen 2020-04-26
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 112
Ansökan om partistöd 2020 från liberalerna, inkommen 2020-04-14
Ansökan om partistöd 2020 från moderaterna inkommen 2020-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 2)
Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3) Moderaterna beviljas
partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att årsmötesprotokoll kommer
kommunen tillhanda senast 2020-09-30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Liberalerna
Moderaterna
Feministiskt initiativ
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr KS 82-2020, SBN 563-2019

§ 104 Revisionsrapport, Granskning av färdtjänst
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens granskningsrapport och samhällsbyggnadsnämndens
yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i samarbete med revisionskontoret inom
Region Skåne och elva andra kommuner genomfört en granskning av
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en
ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner som överlåtit uppgiften till Region
Skåne. I rapporten görs bedömningen att färdtjänsten till viss del bedrivs
ändamålsenligt i Svalövs kommun. Revisorerna har beslutat att översända
rapporten till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och yttrande samt till
kommunfullmäktige för kännedom. Ett yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden önskas senast under april månad 2020.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-04-23, § 58, följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport antas och
överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 125, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: Revisionens granskningsrapport och
samhällsbyggnadsnämndens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 125
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 58, med yttrande
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-08
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-04-08
Revisionsrapporten ”Granskning av färdtjänst, Svalövs kommun” daterad
januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Revisionens granskningsrapport och
samhällsbyggnadsnämndens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
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Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HAHZ)
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
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Dnr 334-2019

§ 105 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs
kommun, daterat 2020-02-12, antas.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), David Lenander (V),
Annie Karlsson (S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Salonen Ripas m fl
tilläggsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Arbetsutskottet fattade 2020-02-25, § 12, följande beslut: 1) Förslag till mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad 2020-0212, remitteras till bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 2) Nämndernas
remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast vid dess
sammanträde i april 2020.
Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 31, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Remissvar från bildningsnämnden, myndighetsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
noteras. 2) Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs
kommun, daterat 2020-02-12, antas.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-11, § 126, följande: Remissvar från
bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden noteras.
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Kommunstyrelsen föreslog vidare 2020-05-11, § 126, kommunfullmäktige att
fatta följande beslut: Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i
Svalövs kommun, daterat 2020-02-12, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 126
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28, § 31
Remissvar från bildningsnämnden 2020-04-06, § 36
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26, § 38
Remissvar från socialnämnden 2020-03-26, § 48
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 28
Remissvar från myndighetsnämnden 2020-03-23, § 24
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 12
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs
kommun, daterat 2020-02-12
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 13
Arbetsutskotts protokoll 2019-12-16, § 100

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson
(KD): 1) Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun,
daterat 2020-02-12, antas.
Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V), Jan Zielinski (S), Fredrik
Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Tilläggsyrkande: De upprepade
skrivningarna ”under förutsättning att det finns personal som behärskar språket
och vill använda språket i tjänsten” kompletteras med att ”när sådan personal
inte finns att tillgå ska tolk erbjudas”.
Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): Avslag på Elisabeth Salonen
Ripas (FI) yrkande.
Ajournering 21.00 – 21.05

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Ordförande ställer därefter proposition på Elisabeth Salonen Ripas m fl
tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Elisabeth Salonen Ripas m fl tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Elisabeth Salonen Ripas m fl tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för och 11 nej-röster emot, har kommunfullmäktige beslutat
avslå Elisabeth Salonen Ripas m fl tilläggsyrkande. Se omröstningsbilaga 9).
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Protokollsanteckning
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Feministiskt initiativ Svalöv står inte bakom
liggande förslag för ”Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs
kommun”.
De upprepade skrivningarna ”under förutsättning att det finns personal som
behärskar språket och vill använda språket i tjänsten” bör ersättas av en
konkret beskrivning hur kommunen tillgodoser behoven när det uppstår. I annat
fall följer inte kommunen lagen.”
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, MAN, LELE, SARA, HAHZ, LAHH)
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Dnr 332-2019

§ 106 Lokalprogram för återuppbyggnad av
Kågerödslund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 230, punkt 2), gällande
hyresavtal, upphäves.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas revidera lokalprogrammet, i
samråd med bildningsnämnden, mot bakgrund av de nya
förutsättningarna, samt att därefter genomföra
byggentreprenadupphandlingen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2019-04-29, § 65, punkt 11), åt
samhällsbyggnadsnämnden att före 1 september redovisa ett lokalprogram för
nybyggnation av en föreningslokal samt lokaler för en förskoleavdelning på
Kågerödslund för kommunfullmäktige, Programmet ska klarlägga vilka
funktioner och ytor som krävs för att återuppföra byggnaden. Vid framtagandet
ska berörda aktörer ges möjlighet att yttra sig.
Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 230, följande beslut: 1)
Lokalprogram daterat 2019-09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund
godkänns. 2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra
byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är träffat.
Det har nu konstaterats att det saknas förutsättningar för träffande av
hyresavtal med Kågerödslunds intresseföreningen. Mot bakgrund av behovet
av lokaler för barnomsorg och för förenings- och samlingslokal, finns det ändå
anledning att återuppbygga Kågerödslund, men då i enlighet med nya
förutsättningar.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 128, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 230, punkt 2),
gällande hyresavtal, upphäves. 2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas
revidera lokalprogrammet, i samråd med bildningsnämnden, mot bakgrund av
de nya förutsättningarna, samt att därefter genomföra
byggentreprenadupphandlingen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 128
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-19, § 230
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 246
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-26, § 141
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-11
Programförklaring, daterad 2019-09-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd
(M), Stefan Pettersson (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Jan
Zielinski (S) och Aase Jönsson (KD): 1) Kommunfullmäktiges beslut 2019-1216, § 230, punkt 2), gällande hyresavtal, upphäves. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas revidera lokalprogrammet, i samråd
med bildningsnämnden, mot bakgrund av de nya förutsättningarna, samt att
därefter genomföra byggentreprenadupphandlingen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kågerödslunds intresseförening
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, RTAT, HSDT, HAHZ, SARA)
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Dnr KS 173-2016, BIN 25-2018, SN 19-2018

§ 107 Uppföljning av fördelning statlig ersättning
nyanlända (vuxna och familjer med
uppehållstillstånd)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30, om fördelning av
grundersättning avseende mottagande av nyanlända i enlighet med
rapporten "Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Flyktingar"
upphävs.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande
mottagande av nyanlända flyktingar utifrån grundersättningens syfte om
att hålla god kvalitet på mottagande och integration efter framställan
från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2016 beslut om en ny fördelning av ersättningarna
från Migrationsverket; både schablonersättningen och grundersättningen
(kommunfullmäktige 2016-11-28, §§ 134 och 135) i enlighet med rapporterna
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och ”Fördelning statlig
ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och ungdomar”. Dessa
beslut gällde för verksamhetsåren 2016 och 2017. Fördelningsbesluten
förlängdes av kommunfullmäktige 2017-11 27, § 134, och 2018-03-26, § 30 och
31, då kommunfullmäktige att fördelningsbesluten ska gälla tills vidare.
Gällande grundersättningarna innebär beslutet att båda grundersättningarna
tillfaller en central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen. Någon
sådan fördelning av medel har dock inte skett utan alla de medel som betalats
ut till kommunen via de båda grundersättningarna, totalt 3 435 500 kronor, finns
kvar.
Beslutet om att den centrala bufferten fördelas av ledningsgruppen är enligt
förvaltningens nuvarande tolkning inte förenlig med kommunallagens regler om
delegation till anställda i 6 och 7 kapitlet. Verksamhetens mål, omfattning,
inriktning eller kvalitet kan ej delegeras enligt dessa paragrafer. Därmed
föreslås att besluten gällande grundersättningarna upphävs och att ansvaret att
fördela medlen i den centrala bufferten istället hanteras av kommunstyrelsen. I
övrigt gäller rapporterna i sina helheter.
Grundersättningarna för nyanlända och ensamkommande barn är menade att
användas till att hålla en god kvalitet på mottagande och integration och medlen
bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för integration inom
kommunen. Vidare bör fördelning av medel från den centrala bufferten
harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040.
Svalövs kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för nyanlända
personer, bevispersoner och personer som har fått uppehållstillstånd av
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medicinska skäl. En nyanländ person är en person som är mottagen i en
kommun och har överförts till Sverige genom ramen för flyktingkvoten, har fått
uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av särskilt eller
synnerligen ömmande omständigheter, har fått uppehållstillstånd för tre år eller
mer och har blivit folkbokförd, har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne eller
är anhörig till en person som omfattas av de tidigare nämnda grunderna och har
fått uppehållstillstånd på grund av anknytning. En person är nyanländ under
tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga
två till tre år.
Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan
ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med
uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar ut en årlig grundersättning på 500
000 SEK per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen ska bidra till
att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på
mottagandet.
Dessutom har samtliga kommuner sedan 2016 fått en grundersättning för
övriga nyanlända med uppehållstillstånd som motsvarar fem prisbasbelopp
(232,5 tkr år 2019). Det är oklart hur dessa ersättningar kommer att se ut
framöver. Från 2016 till dags dato har Svalövs kommun fått följande
grundersättningar per år från Migrationsverket.
År

Grundersättning EKB + nyanlända (SEK)

2016

751 500

2017

724 000

2018

727 500

2019

732 500

2020

500 000 (hittills)

Totalt

3 435 500

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det att avsnitt
4.1 i rapporterna ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och
ungdomar” med den nuvarande skrivningen: ”Grundersättningen tillfaller en
central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen” inte längre gäller.
I övrigt gäller rapporterna i sin helhet.
Grundersättningarnas syfte är att hålla en god kvalitet på mottagande och
integration och medlen bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för
integration inom kommunen. Vidare bör ansökningarna om medel från den
centrala bufferten harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 130, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30, om fördelning
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av grundersättning avseende mottagande av nyanlända i enlighet med
rapporten "Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Flyktingar" upphävs. 2)
Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande
mottagande av nyanlända flyktingar utifrån grundersättningens syfte om att
hålla god kvalitet på mottagande och integration efter framställan från
nämnderna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 130
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 47
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 18
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 17
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 4
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28, 134
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 169
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-16, § 149
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Aase Jönsson (KD): 1)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30, om fördelning av grundersättning
avseende mottagande av nyanlända i enlighet med rapporten "Fördelning
statlig ersättning för nyanlända - Flyktingar" upphävs. 2) Kommunstyrelsen
bemyndigas att fördela grundersättningen gällande mottagande av nyanlända
flyktingar utifrån grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på
mottagande och integration efter framställan från nämnderna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, HSDT, JEBM, AAN, EVLT, EMTO, MAZO, SARA)
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Dnr KS 173-2016, BIN 26-2018, SN 20-2018

§ 108 Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för
ensamkommande barn (med uppehållstillstånd)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 31, om fördelning av
grundersättning avseende mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn och ungdomar i enlighet med rapporten
"Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn
och ungdomar" upphävs.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande
mottagande av nyanlända ensamkommande barn och ungdomar utifrån
grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på mottagande och
integration efter framställan från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2016 beslut om en ny fördelning av ersättningarna
från Migrationsverket; både schablonersättningen och grundersättningen
(kommunfullmäktige 2016-11-28, §§ 134 och 135) i enlighet med rapporterna
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och ”Fördelning statlig
ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och ungdomar”. Dessa
beslut gällde för verksamhetsåren 2016 och 2017. Fördelningsbesluten
förlängdes av kommunfullmäktige 2017-11 27, § 134, och 2018-03-26, § 30 och
31, då kommunfullmäktige att fördelningsbesluten ska gälla tills vidare.
Gällande grundersättningarna innebär beslutet att båda grundersättningarna
tillfaller en central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen. Någon
sådan fördelning av medel har dock inte skett utan alla de medel som betalats
ut till kommunen via de båda grundersättningarna, totalt 3 435 500 kronor, finns
kvar.
Beslutet om att den centrala bufferten fördelas av ledningsgruppen är enligt
förvaltningens nuvarande tolkning inte förenlig med kommunallagens regler om
delegation till anställda i 6 och 7 kapitlet. Verksamhetens mål, omfattning,
inriktning eller kvalitet kan ej delegeras enligt dessa paragrafer. Därmed
föreslås att besluten gällande grundersättningarna upphävs och att ansvaret att
fördela medlen i den centrala bufferten istället hanteras av kommunstyrelsen. I
övrigt gäller rapporterna i sina helheter.
Grundersättningarna för nyanlända och ensamkommande barn är menade att
användas till att hålla en god kvalitet på mottagande och integration och medlen
bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för integration inom
kommunen. Vidare bör fördelning av medel från den centrala bufferten
harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040.
Svalövs kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för nyanlända
personer, bevispersoner och personer som har fått uppehållstillstånd av
medicinska skäl. En nyanländ person är en person som är mottagen i en
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kommun och har överförts till Sverige genom ramen för flyktingkvoten, har fått
uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av särskilt eller
synnerligen ömmande omständigheter, har fått uppehållstillstånd för tre år eller
mer och har blivit folkbokförd, har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne eller
är anhörig till en person som omfattas av de tidigare nämnda grunderna och har
fått uppehållstillstånd på grund av anknytning. En person är nyanländ under
tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga
två till tre år.
Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan
ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med
uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar ut en årlig grundersättning på 500
000 SEK per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen ska bidra till
att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på
mottagandet.
Dessutom har samtliga kommuner sedan 2016 fått en grundersättning för
övriga nyanlända med uppehållstillstånd som motsvarar fem prisbasbelopp
(232,5 tkr år 2019). Det är oklart hur dessa ersättningar kommer att se ut
framöver. Från 2016 till dags dato har Svalövs kommun fått följande
grundersättningar per år från Migrationsverket.
År

Grundersättning EKB + nyanlända (SEK)

2016

751 500

2017

724 000

2018

727 500

2019

732 500

2020

500 000 (hittills)

Totalt

3 435 500

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det att avsnitt
4.1 i rapporterna ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och
ungdomar” med den nuvarande skrivningen: ”Grundersättningen tillfaller en
central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen” inte längre gäller.
I övrigt gäller rapporterna i sin helhet.
Grundersättningarnas syfte är att hålla en god kvalitet på mottagande och
integration och medlen bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för
integration inom kommunen. Vidare bör ansökningarna om medel från den
centrala bufferten harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Katarina
Borgstrand.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 131, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 31, om fördelning
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av grundersättning avseende mottagande av nyanlända och ensamkommande
barn och ungdomar i enlighet med rapporten "Fördelning statlig ersättning för
nyanlända - Ensamkommande barn och ungdomar" upphävs. 2)
Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande
mottagande av nyanlända ensamkommande barn och ungdomar utifrån
grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på mottagande och
integration efter framställan från nämnderna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 131
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-26, § 31
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 19
Överförmyndarens beslut, med tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-01
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 18
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 5
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 153
Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-05, § 192
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-29
Rapport Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn
och ungdomar

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Kommunfullmäktiges beslut
2018-03-26, § 31, om fördelning av grundersättning avseende mottagande av
nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar i enlighet med rapporten
"Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn och
ungdomar" upphävs. 2) Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela
grundersättningen gällande mottagande av nyanlända ensamkommande barn
och ungdomar utifrån grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på
mottagande och integration efter framställan från nämnderna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Överförmyndaren
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, HSDT, JEBM, AAN, EVLT, EMTO, MAZO, HAHZ, SARA)
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Dnr KS 393-2019, BIN 417-2019, BIN 243-2020

§ 109 Justering av avgiften för förskola i Svalövs
kommun (sommarrabatt)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgiften för förskola reduceras med 100 % under juli månad 2020.
2. Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt
kostnader för eventuell utökning av administration för hantering av
avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är
Regler och e-tjänster (s.1-10), del 2 (s.11-14) är taxor.
Dokumentet antogs senast 2019-12-16, § 235.
På grund av Covid-19 gick utbildningschefen under mars månad ut med en
vädjan till vårdnadshavare i förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en
ansträngd förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av
stor betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i
kommunen föreslår Bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften
för förskola med 100% under juli månad 2020.
Då utbildningschefens vädjan gick ut specifikt till vårdnadshavare i förskola är
det denna målgrupp som reduceringen avser. En 100% reducering på en
kommande faktura underlättar den administrativa processen kring reduceringen
då man inte behöver gå tillbaka i fakturor som redan är stängda. Då avgiften
varierar beroende på antalet timmar i förskolan och vårdnadshavares inkomst
är en procentuell reducering både rättvis och likvärdig.
Bildningsnämnden föreslog 2020-05-07, § 44, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: På grund av Covid-19 gick
utbildningschefen under mars månad ut med en vädjan till vårdnadshavare i
förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en ansträngd
förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av stor
betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i
kommunen föreslår Bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften
för förskola med 100% under juli månad 2020.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-11, § 132, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Avgiften för förskola reduceras med 100% under juli månad
2020. 2) Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt
kostnader för eventuell utökning av administration för hantering av
avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 132
Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 44
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 235
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01,
reviderad 2019-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Anna Berg
von Linde (M) och Jan Zielinski (S): 1) Avgiften för förskola reduceras med 100
% under juli månad 2020. 2) Kompensation för intäktsbortfall på grund av
avgiftsreducering samt kostnader för eventuell utökning av administration för
hantering av avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, SARA, JEBM, AAN, EVLT)
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Dnr KS 146-2020

§ 110 Fråga, digital närvaro under nämndsmöten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
David Lenander (V) har inkommit med en fråga ställd till kommunalstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson (SD) gällande utredningen kring digital närvaro under
nämndsmöten.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 87, följande: Ärendet bordläggs.
I ärendet yttrade sig kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 87
Fråga, inkommen 2020-04-17
Protokollet ska skickas till:
David Lenander (V)
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Dnr KS 141-2020

§ 111 Fråga, visstidsanställa inom vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
David Lenander (V) har inkommit med en fråga ställd till ordförande Angelie
Fröjd (M) om avsikten finns att visstidsanställa inom framförallt vård och omsorg
för att inte stå inför personalbrist då personal ombeds att inte gå till arbetet med
förkylningssymtom.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 88, följande: Ärendet bordläggs.
I ärendet yttrar sig vård- och omsorgsnämndens ordförande Angelie Fröjd (M).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 88
Fråga, inkommen 2020-04-17
Protokollet ska skickas till:
David Lenander (V)
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Dnr 163-2020

§ 112 Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka
koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunfullmäktige för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande skolungdomars
möjlighet att besöka koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre.
I motionen föreslås följande:


Erforderlig summa pengar reserveras från och med budget för 2021, för
att bereda möjlighet för rektor på kommunens högstadieskola att företa
en resa till ett koncentrationsläger, med avgående elever i nionde klass.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-05-10

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

§ 113 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avbryts. Resterande ärenden behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15

Sammanfattning av ärendet
Då klockan nu är 22.20 ställer skall ordföranden enl arbetsordningens § 13
ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas eller om
sammanträdet ska avbrytas.
Följande ärenden hade vid tidpunkten för sammanträdets avbrytande inte
behandlats:
§ 114
Interpellation, Redogörelse för extra utdelning från AB
SvalövsBostäder
§ 115
Interpellation, Användning av utdelning på aktiekapital hos AB
SvalövsBostäder för 2019
§ 116

Motion, Måltidsvän för seniorer

§ 117
kommun

Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs

§ 118

Motion, Redovisning av bifallna motioner

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 154-2020

§ 114 Interpellation, Redogörelse för extra utdelning
från AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande rörande en redogörelse för den extra utdelning från AB
SvalövsBostäder som beslutades av kommunfullmäktige december 2019.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 2020-0522
Interpellation, inkommen 2020-04-27

Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
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Dnr 161-2020

§ 115 Interpellation, Användning av utdelning på
aktiekapital hos AB SvalövsBostäder för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande rörande hur stor del av den extra utdelning från
AB SvalövsBostäder som beslutades av kommunfullmäktige 2019, som nyttjats
hittills.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 2020-0522
Interpellation, inkommen 2020-05-11
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
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Dnr KS 374-2017, VON 19-2018

§ 116 Motion, Måltidsvän för seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
1.

Sammanfattning av ärendet
I motion från centerpartiet 2017-12-04 gavs uppdrag till Vård- och
omsorgsnämnden att undersöka möjligheten till att starta projektet ”Måltidsvän”
för seniorer i Svalövs kommun. Ensamhet bland äldre är en utbredd företeelse,
där ett sätt att minska ensamheten och öka gemenskapen, är att införa
måltidsvän för målgruppen. Kostnaden för införandet skulle då begränsas till en
matportion per vecka och person (77 kr, 2020). Tillkommande kostnader är en
frivilligsamordnare som arbetar upp en struktur för volontärverksamhet med
olika ideella organisationer.
Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för senioren, dock ska
förmånsbeskattning i förhållande till volontärer beaktas om värdet av fria
luncher överstiger gränsen för förmånsbeskattning.
Motionen föreslås avslås med motivering;
-

att sektorn idag inte har någon upparbetad organisation för att verkställa
förslaget och

-

att förslaget är otydligt avseende vilken målgrupp som avses med
”äldre” och avsaknad av tydliga kriterier för målgruppen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-03-25, § 29, följande:
Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-24, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 29,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen
avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 201903-24.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 100, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-03-24.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 84, följande: Ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 100
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 29
Ordförandes yttrande, daterad 2020-03-24
Motion, inkommen 2017-12-04
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Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MEMG, SARA)
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Dnr KS 290-2018

§ 117 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 5052004) från Harry Franzén (SD) 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.
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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.
Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja
webb-sända 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.

Beslutsunderlag
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
Kommunfullmäktiges protokoll
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande

74(85)

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dnr KS 341-2019

§ 118 Motion, Redovisning av bifallna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C), J Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom
2019-10-14 med motion, Redovisning av bifallna motioner.
I motionen föreslås följande:


Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de
bifallna motionerna.



En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 176, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till
kommunfullmäktiges presidium.
Motionärerna pekar i motionen på den viktiga frågan gällande uppföljning av
fattade politiska beslut. Som en konsekvens av revisonens granskningsrapport
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut (Dnr KS 81-2020) kommer
en Rutin för återrapportering av fullmäktiges beslut (Dnr KS 92-2020) inom kort
att beslutas.
Rapporten har understrukit vikten av denna typ av uppföljning, och också att
uppdrag tidsätts och ges de resurser som är nödvändiga för genomförandet.
Det kan också konstateras att givna uppdrag m m fortlöpande måste ses över
och politiskt prioriteras, bl a mot bakgrund av skiftande politiska majoriteter.
Som en konsekvens av rapporten tar förvaltningen nu fram ett förslag till Rutin
för återrapportering av fullmäktiges beslut, vilken avses beslutas inom kort.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 8, följande:
Föreliggande förslag till yttrande antas.
Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 8,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot
bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses motionen
besvarad.
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, § 86, följande: Ärendet bordläggs.
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Kommunfullmäktige
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2020-05-25

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 86
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 8
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-19
Remitteringsbeslut, daterat 2019-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 176
Motion, inkommen 2019-10-14
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

77(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 1) - § 93 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt bildande
av koncern och Svalövs Kommunhus AB
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 A Sörensson, tjg ers för A 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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
11

Utdragsbestyrkande

10

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

78(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 2) - § 93 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt bildande
av koncern och Svalövs Kommunhus AB
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 A Sörensson, tjg ers för A Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1
1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1

10

Utdragsbestyrkande

10

1

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

79(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 3) - § 94 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv
av AB SvalövsBostäder och AB SvalövLokaler samt fission av det sistnämnda
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

80(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 4 - § 95 Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs Samhällslokaler AB
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

81(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 5 - § 96 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunservice AB
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

82(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 6 - § 97 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB
SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 7 - § 98 Ägarstyrning delägda aktiebolag
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

84(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 8 - § 99 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

85(85)

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Omröstningsbilaga 9 - § 105 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Ledam öter

Ja

Nej

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

5 Anna Berg von Linde

M

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

Avstår

Jävig

1

1
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 -

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 -

SD

18 -

C

19 -

S

20 -

SD

21 Stefan Pettersson

M

22 -

SD

23 -

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 -

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 -

L

29 -

C

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 -

S

32 -

M

33 -

SD

34 Jörgen Persson

SD

35 -

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
1
1
1

1

1

1

1
10

Utdragsbestyrkande

11

0

0

