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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.45

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), förste vice ordförande
Anna Berg von Linde (M)
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)
Sten Nilsson (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Krister Olsson (S), tjg ers för Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C)
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C)
Kristina Carlsson (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M), ordförande
Jenny Uflvin (SD)
Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bertil Johansson (SD)
Conny Törnkrantz (SD)
Anna Hed Roslund (S)
Agneta Sörensson (M)
Pernilla Ekelund (L)
Ann-Sofie Albrekt (MP)
Åke Jonsson (KD)
Anders Bjerehjelm (KD)

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Enhetschef kansli Louise Linde
Göran Winér, ordförande, revisionen
Hans Rosenqvist, vice ordförande, revisionen
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Utses att justera

Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2020-02-27, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 27 - 40

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ann Pettersson (M)

Justerare
Aase Jönsson (KD)

Jan Zielinski (S)

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

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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§ 27 Beslutad ärendelista
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40

Justerare

Information................................................................................................. 4
Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Avsägelser och val .................................................................................... 6
Budget 2020, plan 2021 – 2022 – ramjusteringar med anledning av
förändrad organisation .............................................................................. 8
Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer ....................................... 10
Revidering av reglemente för styrelse och nämnder kommunstyrelsen .................................................................................... 13
Tecknande av medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg
Röstånga - Billinge .................................................................................. 14
Återställning av nedlagd deponi i Ask på fastighet Vindfälle 1:9 ............ 16
Fråga: Vad är du beredd att göra för att förbättra informationen om de
arbeten som pågår i Billeberga? ............................................................. 19
Interpellation: bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun ..................... 20
Interpellation: Byggnation i Teckomatorp................................................ 21
Motion: Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun .......................... 22
Svar på motion: Avveckla LOV i Svalövs kommun ................................. 23
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Dnr -

§ 28 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunfullmäktiges presidium arrangerar öppen informations- och
frågestund för allmänheten 2020-03-05, kl 18.30, ang frågor inom
samhällsbyggnadsområdet, i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning § 36, femte stycket, samt kommunfullmäktiges beslut
2012-06-18, § 98.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 29 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Rapportering av gynnande, ej verkställda beslut inom individ- och
familjeomsorgen, fjärde kvartalet 2019.
För kvartal 4 2019 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2019, 1-2020

§ 30 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen från Ingrid Ekström (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare för representant på insynsplats i bildningsnämnden
efter Linn Alenius Wallin (FI) väljs Christopher Ripa (FI).
3. Till ny ersättare för representant på insynsplats i vård- och
omsorgsnämnden efter Linn Alenius Wallin (FI) väljs Elisabeth Salonen
Ripa (FI).
4. Till ny ersättare för representant på insynsplats i
samhällsbyggnadsnämnden efter Linn Alenius Wallin (FI) väljs Kristina
Carlsson (FI).
5. Till nytt ombud vid bolagsstämmor med Kommuninvest i Sverige
ekonomiska förening efter Lennart Pettersson (C) väljs Ann Pettersson
(M).
6. Till ny representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter
Ann-Carolin Hansson (V) väljs Agneta Lenander (V).
7. Till ny ledamot i myndighetsnämnden efter Ingrid Ekström (SD) som
avsagt sig uppdraget, väljs Conny Törnkrantz (SD).

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Ekström (SD) har i skrivelse, daterad 2020-02-24, avsagt sig uppdraget
som ledamot i myndighetsnämnden.
Ann-Carolin Hansson (V) har i skrivelse, daterad 2019-12-12, avsagt sig
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och insynsplats i vård- och
omsorgsnämnden.
Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse, daterad 2019-08-17, avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, representant på insynsplats i
kommunstyrelsen, ersättare för representant på insynsplats i
bildningsnämnden, ersättare för representant på insynsplats i vård och
omsorgsnämnden och ersättare för representant på insynsplats i
samhällsbyggnadsnämnden.
Lennart Pettersson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-20, avsagt sig
uppdraget som ledamot i valberedningen för AB Sydvatten och som ombud vid
bolagsstämmor med Kommuninvest i Sverige ekonomiska förening.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingrid Ekström (SD), daterad 2020-02-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 4
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 226
Avsägelse från Ann-Carolin Hansson (V), daterad 2019-12-12
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 186
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 154
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 139
Avsägelse från Lennart Pettersson (C), daterad 2019-08-20
Avsägelser från Linn Alenius Wallin (FI) inkommen 2019-08-17

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA, LAHH)
Kommuninvest i Sverige ek för
Berörda förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2019

§ 31 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – ramjusteringar
med anledning av förändrad organisation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar
samt förändrad organisation gällande vaktmästerifunktionen inom
fritidsverksamheten, utökas samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 12 920,5 tkr. Bildningsnämndens budgetram minskas med
motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den organisatoriska förändringen att räddningstjänsten, inkl
reservanordningar elkraftaggregat (vht 271x och 8602) fr o m 2020-01-01
sorterar under kommunstyrelsen, i stället för dåvarande bygg- och
räddningsnämnden, får ramarna för berörda nämnder justeras. Detta har
beslutats av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 200, genom en förändring av
kommunstyrelsens och myndighetsnämndens (tidigare bygg- och
räddningsnämndens) reglementen.
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 231, bl a följande beslut: 2) Förslaget
avseende delen att flytta vaktmästarfunktionen inom fritidsverksamheten från
Sektor utbildning till Sektor samhällsbyggnad med organisatorisk placering
Gata & park bifalles.
Kommunfullmäktige har dessutom 2019-11-26, § 201, beslutat att
samhällsbyggnadsnämnden fr o m 2020-01-01 ansvarar för kommunens idrottsoch fritidsanläggningar (vht 34xx) och Fritidsgårdar/aktivitetshus (vht 35xx).
Mot bakgrund av det, får också budgetramarna för samhällsbyggnadsnämnden
och bildningsnämnden justeras.
Slutligen har ansvaret för alkoholtillstånd och –tillsyn (vht 2670) överförts från
socialnämnden till myndighetsnämnden. Denna verksamhet ha en s k
nollbudget, med 70 tkr, på såväl intäkts- som kostnadssidan. Denna förändring
beslutades av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 200, genom en förändring av
de båda nämndernas reglementen.
De föreslagna beloppen bygger på budget 2019, med beslutade förändringar av
anslag. Ytterligare justeringar kan komma att föreslås.
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 6, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att omarbeta
budgetdokumentet i enlighet med ramjusteringarna. 2) Ärendet återremitteras
till kommunförvaltningen, vad gäller ramjusteringar med anledning av förändrat
ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar samt förändrad organisation gällande
vaktmästerifunktionen inom fritidsverksamheten.
Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 5, följande beslut: 1) Med anledning
av förändrad organisation gällande räddningstjänsten, utökas
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kommunstyrelsens budgetram med 11 847 tkr. Myndighetsnämndens
budgetram minskas med motsvarande belopp. 2) Med anledning av förändrad
organisation gällande alkoholtillstånd och –tillsyn från socialnämnden till
myndighetsnämnden, får såväl kostnads- och intäktssidan justeras med 70 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10, § 27 följande: 1) Förvaltningen
uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att omarbeta
budgetdokumentet i enlighet med ramjusteringarna.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande: 1)
Med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar samt
förändrad organisation gällande vaktmästerifunktionen inom
fritidsverksamheten, utökas samhällsbyggnadsnämndens budgetram med 12
920,5 tkr. Bildningsnämndens budgetram minskas med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 27
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 6
Rev tjänsteskrivelse, med bilaga, daterad 2019-01-07
Tjänsteskrivelse, med bilaga, daterad 2019-01-03
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 231
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 201

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och
fritidsanläggningar samt förändrad organisation gällande vaktmästerifunktionen
inom fritidsverksamheten, utökas samhällsbyggnadsnämndens budgetram med
12 920,5 tkr. Bildningsnämndens budgetram minskas med motsvarande
belopp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Krister Olsson (S),
Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovich (S) deltar ej i
beslutet.
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, JEBN, AAN, EVLT, EMTO, MAZO)
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Dnr KS 89-2018

§ 32 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018)
upphävs.
2. Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande
lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt
tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade
konkurrensutsättningar övriga beslutade policys m m och vid varje tid
gällande beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens delegationsordning.”

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning
och kostnader föreslog förvaltningen i september 2019 att punkten 11) i
nuvarande upphandlings- och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse.
Kommunfullmäktige återremitterade dock ärendet genom s k
minoritetsåterremiss i december 2019, med motiveringen att policyn skulle
kopplas till gällande delegationsordning.
En formulering med den innebörden, och vissa ytterligare förtydliganden,
föreslås nu.
För att få en överensstämmelse med policyn, bör också riktlinjerna revideras.
Detta föreslås också i detta skede.
Arbetsutskottet fattade 2019-01-28, § 5, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att ta fram förslag till ny Upphandlings- och inköpspolicy samt nya
riktlinjer för beslut i kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy
antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Slutligen föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF §
62/2018) upphävs. 2) Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få
följande lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt
tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade konkurrensutsättningar
övriga beslutade policys m m och vid varje tid gällande beloppsgränser i resp
nämnds/styrelsens delegationsordning.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(26)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10, § 30 följande: 1) Föreliggande förslag
till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy antas, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande: 1)
Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018)
upphävs. 3) Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande
lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt tillämpas vad
gäller upphandlingar, avrop och förnyade konkurrensutsättningar övriga
beslutade policys m m och vid varje tid gällande beloppsgränser i resp
nämnds/styrelsens delegationsordning.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 30
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 30
Förslagsskrivelse, daterad 2020-01-21
Förslag till reviderad Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer till
Upphandlings- och inköpspolicy, daterad 2020-01-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 240
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 236
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 81
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 62
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85
Upphandlings- och inköpspolicy
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Punkt 11) i nu gällande
upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11) i
upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande lydelse: ”Beslut i
upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt tillämpas vad gäller
upphandlingar, avrop och förnyade konkurrensutsättningar övriga beslutade
policys m m och vid varje tid gällande beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens
delegationsordning.”
Lennart Pettersson (C): Senast i december månad varje år, ska
nämnder/styrelser godkänna en upphandlingsplan inom det egna
ansvarsområdet för det kommande året.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Lennart Petterssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(26)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons yrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för Teddy Nilssons avslagsyrkande och 7 nej-röster för
Lennart Petterssons yrkande finner ordföranden att fullmäktige avslår Lennart
Petterssons yrkande. 10 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga
1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, HSDT, MLLG, MASMG, MSDG, MAN, LELE)
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Dnr KS 285-2019

§ 33 Revidering av reglemente för styrelse och
nämnder - kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26, § 200, att revidera bygg- och
räddningsnämndens reglemente (numera myndighetsnämnden).
Revideringen syftade till att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla
kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. Därmed flyttades ansvaret för
räddningstjänsten från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.
Bygg- och räddningsnämnden kommer dock även framgent att ansvara för den
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-02-10, § 34, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 34
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 6
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Myndighetsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-26,
§ 200

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, LELE)
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Dnr KS 39-2020, SBN 34-2020

§ 34 Tecknande av medfinansieringsavtal avseende
gång- och cykelväg Röstånga - Billinge
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs finansieringsanslag i
januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för 2020, 460 tkr för år
2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr för år 2024.
För prisomräkning ska vägindex användas.

Sammanfattning av ärendet
En gång- och cykelväg ligger för byggnation enligt gällande cykelplan inom
regionen. Då arbeten med tätortsnära åtgärder nu kommer att utföras i
Röstånga och är planerade i Billinge så har Trafikverket tidigarelagt planen för
ny cykelväg mellan orterna för att minimera kostnaderna för de totala arbetena.
Planen är att cykelvägen skall vara färdigställd under senare delen av 2024.
Detta kräver ett medfinansieringsavtal för att projekterings- och planarbetena
ska kunna komma igång. Total kalkyl för uppdraget är 44,4 miljoner kronor. Av
dessa ska Svalövs kommun stå för 5,5 miljoner kronor.
Ordförande ställde vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde frågan om
nämnden anser att han är jävig då han är anställd vid Trafikverket. Nämnden
ansåg inte att det förelåg jäv.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-01-23, § 5, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende byggnation av gc-väg mellan Röstånga och Billinge under
förutsättning att erforderliga medel erhålles av kommunfullmäktige. 2)
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna
medfinansieringsavtalet samt övriga handlingar i ärendet.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs
finansieringsanslag i januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för 2020,
460 tkr för år 2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr för år
2024. För prisomräkning ska vägindex användas.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-02-10, § 37, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs
finansieringsanslag i januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för 2020,
460 tkr för år 2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr för år
2024. För prisomräkning ska vägindex användas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 37
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-23, § 5
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-01-09
Förslag till medfinansieringsavtal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Annie
Karlsson (S), Aase Jönsson (KD), Sara Billquist Selberg (L), Lennart Pettersson
(C), Kjell Stjernholm (MP) och Kristina Carlsson (FI): 1) Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs finansieringsanslag i januari 2019 års prisnivå enligt
följande: 330 tkr för 2020, 460 tkr för år 2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år
2023 och 4090 tkr för år 2024. För prisomräkning ska vägindex användas.

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

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Krister Olsson (S),
Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovich (S):
Socialdemokraterna i Svalöv anser det mycket viktigt att man även satsar på
GC-vägar för att förbinda de olika orterna inom Svalövs kommun.
Protokollet ska skickas till:
Trafikverket
Eslövs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ, JEBN, AAN, EMTO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 191-2011

§ 35 Återställning av nedlagd deponi i Ask på fastighet
Vindfälle 1:9
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.
2. Tilläggsanslag om 770 tkr i investeringsbudget för 2019 medges i
efterhand till samhällsbyggnadsnämnden för redan genomfört förvärv av
del av Vindfälle 1:9.
3. Ersättningen, 1 150 tkr, från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
skall t v balanseras för framtida behov av sanering av nedlagda
deponier om/när så beslutas.
4. Revisionen informeras om den uppkomna situationen, och fattade
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015 beslut om köp av fastighet vid Ask, där
tidigare det bedrivits deponi. En överenskommelse tecknades med LSR om
ersättning för framtida sanering. Köpet finansierades dock inte i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, varför nytt beslut får fattas.
Kommunen har 1982 - 1992 bedrivit deponi på del av fastigheten Vindfälle 1:9.
Arrendet av marken övertogs senare av LSR som återvinningsstation och
arrendet gick ut 2011. Under den tid marken användes som deponi har området
förorenats. Kommunen var enligt arrendeavtal tecknat den 8 maj 1983 skyldig
att återställa marken till odlingsbart skick. Kostnaden för detta har LSR bedömt
till minst 1 220 000 kr. Om kommunen i stället valde att köpa den förorenade
marken, har kommunen ingen skyldighet gentemot markägaren att återställa
området. Kommunen fick då rådighet att utföra lämpliga åtgärder på
kommunens nedlagda deponier i prioriteringsordning.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-06-19, § 96, att
teckna bytesavtal med fastighetsägaren till den aktuella marken.
Fastighetsägaren skulle enligt förslaget avstå marken mot ett område inom
Billeberga industriområde. Bytet kunde dock av olika anledningar inte
genomföras.
Markägaren till Vindfälle 1:9 förklarade sig senare beredd att avstå det
förorenade området till kommunen mot en ersättning av 725 000 kr exkluderat
avstyckningskostnaden. Avstyckningskostnaden bedömdes uppgå till ca 30 000
kr.
LSR hade tidigare avsatt ca 1 Mnkr för återställningen. I samråd med LSR
föreslogs att dessa medel istället nyttjas för köp av marken enligt ovan samt att
resterande medel används till nödvändig sanering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ett förslag har varit att senare använda platsen som mottagningsplats (anmälan
krävs till Söderåsens miljöförbund) för lämpliga massor som uppstår i samhället
vid kommunens projekt.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade 2015-08-25, § 94, följande
beslut: 1) Samhällsbyggnadsutskottets beslut i protokoll daterat 2013-06-19, §
96 upphävs. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
tilläggsanslag, uppdras förvaltningen att förvärva del av fastigheten Vindfälle
1:9 till en köpeskilling av 725 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
Kommunfullmäktige fattade 2015-10-26, § 178, följande beslut: 1)
Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av
Vindfälle 1:9. Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare
överenskommelse. 2) För att reglera parternas åtaganden upprättas ett avtal
mellan kommunen och LSR.
Köpekontrakt har ingåtts, fastigheten är överlåten och kommunen är nu
lagfaren ägare. Köpet finansierades dock inte i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, utan felaktigt genom att delar av ersättningen från
LSR användes.
Detta innebär också att fastigheten inte är upptagen till något värde i
kommunens anläggningsregister och att beloppet för en framtida sanering av
fastigheten inte längre är tillgängligt. Återstår gör bara skillnaden mellan
ersättningen från LSR (1 150 tkr) och köpeskillingen (725 tkr)
förrättningskostnader (44 tkr). Beloppet har alltsedan köpet funnits på ett s k
balanskonto.
En annan effekt är att samhällsbyggnadsnämnden inte belastats med ränta för
investeringen.
Förvaltningen nödgas därför föreslå att ett nytt investeringsanslag beslutas, och
att köpet av fastigheten i efterhand finansieras korrekt. Den kan då också
korrekt tas upp som en tillgång i anläggningsregistret. På så sätt kan också
balanskontot tillföras medel så att det, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut och överenskommelse med LSR, finns 1 150 tkr för framtida sanering
när/om så beslutas.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-02-10, § 39, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Informationen noteras. 2) Tilläggsanslag om 770 tkr i
investeringsbudget för 2019 medges i efterhand till samhällsbyggnadsnämnden
för redan genomfört förvärv av del av Vindfälle 1:9. 3) Ersättningen, 1 150 tkr,
från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB skall t v balanseras för framtida
behov av sanering av nedlagda deponier om/när så beslutas. 4) Revisionen
informeras om den uppkomna situationen, och fattade beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 39
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22
Överenskommelse med LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Köp av
markområde - Inlösen av del av Vindfälle 1:9, f.d. deponi
Köpekontrakt avs del av fastigheten Ask Vindfälle 1:9

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 178
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 185
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-14, § 173
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-19, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Lennart Pettersson (C): 1) Informationen noteras. 2)
Tilläggsanslag om 770 tkr i investeringsbudget för 2019 medges i efterhand till
samhällsbyggnadsnämnden för redan genomfört förvärv av del av Vindfälle 1:9.
3) Ersättningen, 1 150 tkr, från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB skall t
v balanseras för framtida behov av sanering av nedlagda deponier om/när så
beslutas. 4) Revisionen informeras om den uppkomna situationen, och fattade
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG, AAN, EVLT, EMTO, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 59-2020

§ 36 Fråga: Vad är du beredd att göra för att förbättra
informationen om de arbeten som pågår i
Billeberga?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Stefan Pettersson (M) gällande vilka åtgärder ordföranden är
beredd att vidta för att förbättra informationen angående trafiksituationen i
Billeberga.
I ärendet yttrade sig samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson (M) och Torbjörn Ekelund (L).

Beslutsunderlag
Fråga, inkommen 2020-02-11
Protokollet ska skickas till:
Torbjörn Ekelund (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§Dnr 406-2019

§ 37 Interpellation: bredbandsutbyggnaden i Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation rörande
bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun. Följande frågor ställs till
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD):


Vilka kvalitetskrav på såväl tjänsteutbud och teknik som på ekonomisk
seriositet ställs på de fiberleverantörer som öskar etablera sig i
kommunen?



Finns det någon dokumentation som styrker att diskussioner har förts i
samband med etablering av exempelvis VA-områden eller vid andra
tillfällen när samförläggning borde kunna ha skett?



Hur ska kommunen kunna nå målet om 95% täckning i hela kommunen
när de olika fiberleverantörerna drar sig ur efterhand?

Kommunfullmäktige beslutade den 2019-12-16, § 249 följande: 1)
Interpellationen får ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-01-27, § 12 följande: 1) Ärendet
bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Nu föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson.
I ärendet yttrade sig Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson
(SD), Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C).

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson,
daterat 2020-02-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 12
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 249
Interpellation från Jan Zielinski (S), inkommen 2019-12-03
Protokollet ska skickas till:
Jan Zielinski (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48-2020

§ 38 Interpellation: Byggnation i Teckomatorp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation rörande byggnationer vid
Teckomatorpsgården. Följande frågor ställs till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, Stefan Pettersson (M):


Vad är det SD ledda styrets ambitioner med Teckomatorps utveckling
och byggnation?



Kommer ni det SD ledda styret att återuppta de långt framskridande
planerna att utveckla och förtäta området vid Granbo?



Utifrån framtiden, har ni tankar på hur ni långsiktigt vill lösa framtida
vattenförsörjning och säkra VA kapaciteten i först och främst
Teckomatorp, Billeberga och Tågarp då avloppsvatten från dessa går
till Landskrona, men även i resten av kommunen.

I ärendet yttrade sig Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson
(SD), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C).

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson, daterad 2020-02-21
Interpellation från Jan Zielinski (S), inkommen 2020-02-04

Protokollet ska skickas till:
Jan Zielinski (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 57-2020

§ 39 Motion: Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) har inkommit med motionen:
Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun.
I motionen yrkar centerpartiet på följande:


att förvaltningen får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett systematiskt
äldrehälsovårdsprogram.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-02-10
Marie Irbladh (C) presenterade i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning motionen vid sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 347-2019, VON 119-2019

§ 40 Svar på motion: Avveckla LOV i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en motion
avseende att avveckla LOV i Svalövs Kommun. I motionen föreslås följande:


Att Svalövs kommun gör en utredning på vad införandet av
valfrihetssystem enligt LOV har kostat kommunen, hur många anbud
som kommit in och hur de företag som verkat i kommunen de facto
levererat det de skulle göra.



Att Svalövs kommun avvecklar LOV.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 175, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till vård- och
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-01-22, § 8, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-02-10, § 39, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 40
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-02-22, § 8
Ordförandes förslagsskrivelse inkl yttrande, daterat 2020-01-14
Remittering av motion, daterad 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 175
Motion, inkommen 2019-10-17

Förslag till beslut på sammanträdet
David Lenander (V): Bifall till motionen.
Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och David Lenanders
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds m fl yrkande.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Angelie Fröjds m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till David Lenanders yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för Angelie Fröjds m fl yrkande och 11 nej-röster för David
Lenanders yrkande finner ordföranden att fullmäktige antar Angelie Fröjds
yrkande. Se omröstningsbilaga
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare
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Omröstningsbilaga 1) - § 32 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

Jävig

1 Teddy Nilsson

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Nilsson, tjg ers för S Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Krister Olsson, tjg ers för Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

25 Émilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Ida Andersson

C

1

30 Kristina Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson, ordf

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Nej
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
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Omröstningsbilaga 2) - § 40 Svar på motion: Avveckla LOV i Svalövs kommun
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

1

8 Lennart Pettersson

C

1

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

1

13 Marie Irbladh

C

1

14 Sten Nilsson, tjg ers för S Schmidt

SD

1

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

1

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

1

18 Eva Inhammar

C

1

19 Krister Olsson, tjg ers för Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson

C

1

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh

MP

1

25 Émilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Ida Andersson

C

1

30 Kristina Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Ann Pettersson, ordf

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Nej

1 Teddy Nilsson

1

1

1

1

1
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0

