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Socialchef vård och omsorg Madeleine Moberg, §§ 182 – 195 
Utbildningschef Hans Dahlqvist, §§ 182 - 195 
 
Revisionens ordförande, Göran Winér (S) 

 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(41) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Jenny Ulfvin (SD) och Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-11-28, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 182 - 197 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ann Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Jenny Ulfvin (SD) Èmilie Lundgren (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr 315-2017 

§ 183 Information om budget 2020, plan 2021 – 2022 - 
Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Fd tf ekonomichef Jan Tingecz informerar om förslag till budget 2020, plan 
2021 – 2022. 

Därefter bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor om budget 2020, plan 2021 
– 2022, för Svalövs kommun. Endast frågor som rör detta ärende får 
förekomma. Frågestundens längd får dock högst vara 30 minuter. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  

I kungörelsen anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Information 
om detta ges också i ortstidningarna samt på webben.  

Sammanträdet återupptogs kl 19.00. 

 

Protokollet ska skickas 
- 
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Dnr - 

§ 184 Information  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Någon Information fanns inte att notera 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 185 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Länsstyrelsen har utsett David Lenander (V) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Marika Jardet (V) (Dnr 2-2019) 

b) Rapportering av gynnande, ej verkställda beslut inom individ- och 
familjeomsorg 2019, kvartal 3 (Dnr KS 146-2019, SN 11-2019). 

c) Ändring i sammanträdesplaneringen för regionfullmäktige, från den 14 
april 2020 till den 16 april 2020.  

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 2-2019 

§ 186 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelser från Jan Zielinski (S), Annie Karlsson (S), Krister Olsson 
(S), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) godkänns.  

2. Valet av ny ersättare för insynsplats i bildningsnämnden efter Linn 
Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

3. Valet av ny ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter 
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

4. Valet av ny ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

5. Till ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Marika Jardert 
(V) väljs David Lenander (V).   

6. Till ny insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden efter Marika Jardert (V) 
väljs David Lenander (V).   

7. Till ny ersättare för insynsplats i vård- och omsorgsnämnden efter 
Marika Jardert (V) väljs David Lenander (V).   

8. Valet av ny suppleant i AB SvalövsBostäder efter Tom Jensen (L) 
bordläggs. 

9. Valet av ny suppleant i AB SvalövsLokaler efter Tom Jensen (L) 
bordläggs. 

10. Till ny ledamot i AB SvalövsBostäder efter Jan Zielinski (S) väljs Kent 
Kronqvist (S).  

11. Till ny vice ordförande i AB SvalövsBostäder efter Jan Zielinski (S) väljs 
Kent Kronqvist (S). 

12. Till ny ledamot i AB SvalövsLokaler efter Jan Zielinski (S) väljs Kent 
Kronqvist (S). 

13. Till ny vice ordförande i AB SvalövsLokaler efter Jan Zielinski (S) väljs 
Kent Kronqvist (S). 

14. Till ny suppleant i AB SvalövsBostäder efter Annie Karlsson (S) väljs 
Èmilie Lundgren (S).   

15. Till ny suppleant i AB SvalövsLokaler efter Annie Karlsson (S) väljs 
Èmilie Lundgren (S).  

16. Till ny ersättare för ombud för kommunens aktier, AB SvalövsLokaler 
efter Krister Olsson (S) väljs Teddy Nilsson (SD).   

17. Till ny ersättare för ombud för kommunens aktier, AB SvalövsBostäder 
efter Krister Olsson (S) väljs Teddy Nilsson (SD).   
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18. Till ny suppleant i AB SvalövsBostäder efter Ida Andersson (C) väljs 
Fredrik Jönsson (C).   

19. Till ny suppleant i AB SvalövsLokaler efter Ida Andersson (C) väljs 
Fredrik Jönsson (C).   

20. Till ny ledamot i AB SvalövsBostäder efter Johan Wigrup (C) väljs 
Lennart Pettersson (C).   

21. Till ny ledamot i AB SvalövsLokaler efter Johan Wigrup (C) väljs 
Lennart Pettersson (C).   

Sammanfattning av ärendet 

Johan Wigrup har i skrivelse, daterad 2019-11-23, avsagt sig uppdragen som 
ledamot i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. 

Ida Andersson har i skrivelse, daterad 2019-11-12, avsagt sig uppdragen som 
suppleant i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.  

Krister Olsson (S) har i skrivelse, daterad 2019-11-03, avsagt sig uppdragen 
som ersättare för ombud för kommunens aktier avseende AB SvalövsBostäder 
och AB SvalövsLokaler 

Annie Karlsson (S) har i skrivelse, daterad 2019-10-28, avsagt sig uppdragen 
som suppleant i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.  

Jan Zielinski (S) har i skrivelse, daterad 2019-10-28, avsagt sig uppdragen som 
ledamot i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.  

Marika Jardert (V) har i skrivelse, daterad 2019-10-16, avsagt sig uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare på insynsplats i 
kommunstyrelsen, insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare på 
insynsplats i vård- och omsorgsnämnden. 

Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse, daterad 2019-08-17, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, insynsplats i kommunstyrelsen, 
ersättare för insynsplats i bildningsnämnden, ersättare för insynsplats i vård och 
omsorgsnämnden och ersättare för insynsplats i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelser från Ida Andersson, inkommen 2019-11-12 
Avsägelser från Krister Olsson (S), inkommen 2019-11-03 
Avsägelser från Annie Karlsson (S), inkommen 2019-10-28 
Avsägelser från Jan Zielinski (S), inkommen 2019-10-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 154 
Avsägelser från Tom Jensen (L), inkommen 2019-10-25 
Avsägelser från Marika Jardert (V), inkommen 2019-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 139 
Avsägelser från Linn Alenius Wallin (FI) inkommen 2019-08-17 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA) 
Berörda förtroendevalda 
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler 
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Dnr 337-2019 

§ 187 Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) - Perstorps kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att Perstorps 
kommun går in som delägare i NSVA AB. 

2. Förslaget till reviderat aktieägaravtal godkännes. 

3. Ombudet, eller dess ersättare, för kommunens aktier ges som 
instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps 
kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i 
ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare 
i NSVA: 

 Perstorps kommun ”köper in sig” med 1 mnkr i aktiekapital genom en 
riktad nyemission. 

 Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 

- Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSVA. 

- Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 % 
per delägare. 

- Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier 
à 1000 kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7 mnkr. 

- Nytt avtal upprättas i sju (7) exemplar. 

 Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 
176.378 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande 
delägare. 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja 
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala 
inflytandet. 
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Ett delägande av NSVA för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 217 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att 
Perstorps kommun går in som delägare i NSVA AB. 2) Förslaget till reviderat 
aktieägaravtal godkännes. 3) Ombudet, eller dess ersättare, för kommunens 
aktier ges som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att 
Perstorps kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i 
ärendet. 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 167.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 167 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 217 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Svalövs kommun förklarar 
sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som delägare i 
NSVA AB. 2) Förslaget till reviderat aktieägaravtal godkännes. 3) Ombudet, 
eller dess ersättare, för kommunens aktier ges som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap 
i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

I ärendet yttrar sig vidare Teddy Nilsson (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden och finner 
att kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
NSVA 
Perstorps kommun 
Samtliga nuvarande ägarkommuner 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG) 
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Dnr 338-2019 

§ 188 Ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
för NSVA AB godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och 
Bolagsordning. 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på 
TED (Teknisk Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) 
under 2017 och några smärre justeringar föreslås enligt nedan. 

Ägardirektivet 
 

6. Ekonomiska och finansiella mål 
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt 
bokförda värden för anläggningstillgångar.  

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som 
kontaktpersoner till NSVA samt hur arbetet ska bedrivas. 

9. Löpande delägarråd 
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per 
år samt tillägg av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet. 

Bolagsordningen 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till 
den nya kommunallagen från 2017 (2017:725). 

§ 7 Styrelsen 
Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer 
med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets 
verkställande direktör inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

§ 11 Ärenden på årsstämman 
Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive 
delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt 
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lekmannarevisorer med suppleanter sker i förekommande fall, det vill säga när 
det är aktuellt. 

I samband med översynen har andra mindre redaktionella ändringar/språkliga 
justeringar gjorts, bland annat är ordet ersättare utbytt mot suppleant och 
förkortningen ”va-” skrivs nu med versaler (”VA-”). 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 218 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
för NSVA AB godkännes. 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 168.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 168 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 218 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och 
ändrad bolagsordning för NSVA AB godkännes. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
NSVA 
Perstorps kommun 
Samtliga nuvarande ägarkommuner 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG) 
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Dnr KS 357-2019, SBN 484-2019 

§ 189 Justering av VA-taxa för Svalövs kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och 

med 2020-01-01: 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för 
maj 2019 (118,6) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt 
Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 
2,9 % jämfört med 2019. 

 I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med  
+17 %, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus 
A (villa) innebär höjningen 6,6 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. 

 I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras 
vissa avgifter för att överensstämma bättre med verkligt 
självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning 
med 2,2 % jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska 
framöver vara inklusive moms.  

 Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att justera VA-taxan för Svalövs kommun. 

Taxeförändringarna drivs främst av reinvesteringar i VA-anläggningarna. KPI 
uppgick vid avstämningstidpunkten maj till +2,2 %. Sydvatten höjer kostnaden 
för sin del av dricksvattentjänsten.  

Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A 
(villa) med 50 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 463 kr/månad. 
För anläggningsavgiften innebär höjningen för typhus A (villa) med 4 921 kr och 
för typhus B (flerfamiljshus) med 18 921 kr. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-10-24, § 147, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar 
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2020-01-01: • VA-taxa 
taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 (118,6) 
i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 2,9 % jämfört med 2019. • I VA-
taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 
+9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med +17 %, vilket innebär en 
snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 6,6 % 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. • I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för 
särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för att överensstämma bättre 
med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
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regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2 
% jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska framöver vara inklusive 
moms. • Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 248, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs 
kommun från och med 2020-01-01: • VA-taxa taxebilaga 1 
(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 (118,6) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 2,9 % jämfört med 2019. • I VA-
taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 
+9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med +17 %, vilket innebär en 
snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 6,6 % 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. • I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för 
särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för att överensstämma bättre 
med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2 
% jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska framöver vara inklusive 
moms. • Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 248 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24, § 147 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-20 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2020-01-01, daterad 2019-09-04. 
Förslag till VA-taxa för Svalövs kommun, med bilagor enl nedan:  

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2020 typhus A och B.  

Bilaga 2: Förslag på redaktionella förändringar i taxetext. 

Övriga bilagor: 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 

 Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Lennart 
Pettersson (C): 1) Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs 
kommun från och med 2020-01-01: • VA-taxa taxebilaga 1 
(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 (118,6) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 2,9 % jämfört med 2019. • I VA-
taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 
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+9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med +17 %, vilket innebär en 
snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 6,6 % 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. • I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för 
särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för att överensstämma bättre 
med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2 
% jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska framöver vara inklusive 
moms. • Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

I ärendet yttrade sig vidare Teddy Nilsson (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner 
att kommunfullmäktige antar dem. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C), Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Annelie 
Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist (S), Èmilie 
Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S): ”NSVA lyfte 
förslag till taxehöjning med väldigt kort varsel. Vi anser att taxeförslagen ska 
komma till nämnden mycket tidigare än oktober månad. Det saknas en längre 
strategi för hur vi ska komma till rätta med både investeringar och 
avgiftshöjningar. Vi ser ett stort problem för privatpersoner och företagare som 
får svårt att planera sin ekonomi när den här oförutsägbarheten råder.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, AAN, HAHZ) 
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Dnr KS 366-2019, BRN 121-2019 

§ 190 Höjd taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt tillstånd LBE 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till höjning av timtaxa till 1024 kr/timme för myndighetsutövning 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) från och med 1 januari 2020 godkänns. 

2. Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade taxetabeller för olika 
verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
godkänns. 

3. Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

4. Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna 
upp taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) 
med referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur 
räddningstjänstens taxor för myndighetsutövning kan utformas. Modellen är 
tänkt att ge stöd till själva konstruktionen av taxor dels gällande tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor, LSO, men även tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. Modellen ger även vägledning till hur tillståndstaxan 
enligt LBE kan utformas. Grundprincipen för taxan är att handläggningen av 
myndighetsutövningen ska ske till självkostnad. 

Modellen räknar ut hur många timmar arbetet tar för olika verksamhetsklasser 
samt vilka kringkostnader som ska läggas till för uträkning av taxan. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-10-31, § 121, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till höjning av 
timtaxa till 1024 kr/timme för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) från och 
med 1 januari 2020 godkänns. 2) Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade 
taxetabeller för olika verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) godkänns. 3) Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 4) Bygg- 
och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna 
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årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad 
oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 249, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till höjning av timtaxa till 1024 kr/timme för 
myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) från och med 1 januari 2020 godkänns. 
2) Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade taxetabeller för olika 
verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) godkänns. 3) 
Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) 
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 4) Bygg- och räddningsnämnden 
bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad oktober i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 249 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22 
Handläggningskostnad per timme, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Handlingstider Svalövs kommun, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Jörgen Persson (SD): 1) Förslag till höjning av timtaxa 
till 1024 kr/timme för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) från och med 1 
januari 2020 godkänns. 2) Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade 
taxetabeller för olika verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) godkänns. 3) Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 4) Bygg- 
och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad 
oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg-och räddningsnämnden 
Räddningstjänsten 
Kommunförvaltningen (EOL, EMTO, AAN, HAHZ, FKRT, LELE, MAP) 
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Dnr KS 367-2019, BRN 122-2019 

§ 191 Höjd taxa för automatiska brandlarm 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till taxehöjning för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm till        
8 000 kr och en höjning av tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 

2. Förslag till avgift för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm till 4 654 
kr godkänns. 

3. Förslag till avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr 
godkänns. 

4. Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

5. Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna 
upp taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) 
med referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för onödig utryckning påkallad av felaktigt utlöst automatiskt brandlarm 
reviderades senast 2015. Med felaktigt utlöst menas att anläggningen larmar 
utan att det brinner. Orsaken till dessa ”falska larm” varierar från slarv, glömska, 
till tekniska fel och bristande underhåll. 

Automatlarmstaxan 2019 är 6 124 kr med en möjlighet att fakturera ytterligare 
2 227 kr/påbörjad timme om anläggningsskötaren inte dyker upp på platsen och 
räddningstjänsten inte är tillbaka på stationen inom en timme. 

Taxan för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm är låg i jämförelse med 
grannkommunerna.   

I Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är taxan 8 752 kr för 2019. Om larmet 
inkommer mellan 18-07 samt lördagar och söndagar faktureras 50 % högre 
avgift. 

I Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och Bjuv faktureras 7 420 kr, 2019. 

Räddningstjänsten föreslår att taxan höjs till 8000 kr med möjlighet att fakturera 
2 500 kr om ingen anläggningsskötare dyker upp på plats inom första timmen. 

Grannkommunerna tar ut avgifter för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm 
samt avgift för ägarbyte och nyckelskåpöppning. 

Räddningstjänsten föreslår två nya avgifter, 4 654 kronor för inkoppling av nytt 
automatiskt brandlarm och 1 441 kronor för ägarbyte och nyckelskåpsöppning. 

Räddningstjänsten föreslår också att taxorna indexregleras för varje kalenderår 
enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
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hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-10-31, § 122, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till taxehöjning för 
felaktigt utlöst automatiskt brandlarm till 8000 kr och en höjning av 
tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 2) Förslag till avgift för inkoppling av nytt 
automatiskt brandlarm till 4 654 kr godkänns. 3) Förslag till avgift för ägarbyte 
och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr godkänns. 4) Taxorna indexregleras 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 5) Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att 
fortsättningsvis räkna upp taxorna årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad oktober i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 250, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till taxehöjning för felaktigt utlöst automatiskt 
brandlarm till 8000 kr och en höjning av tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 
2) Förslag till avgift för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm till 4 654 kr 
godkänns. 3) Förslag till avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr 
godkänns. 4) Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 5) Bygg- 
och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad 
oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 250 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-10-31, § 122 
Förslagsskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Jörgen Persson (SD): 1) Förslag till taxehöjning för 
felaktigt utlöst automatiskt brandlarm till 8 000 kr och en höjning av 
tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 2) Förslag till avgift för inkoppling av nytt 
automatiskt brandlarm till 4 654 kr godkänns. 3) Förslag till avgift för ägarbyte 
och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr godkänns. 4) Taxorna indexregleras 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 5) Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att 
fortsättningsvis räkna upp taxorna årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad oktober i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bygg-och räddningsnämnden 
Räddningstjänsten 
Kommunförvaltningen (EOL, EMTO, AAN, HAHZ, FKRT, LELE, MAP) 
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Dnr KS 321-2019, VON 97-2019 

§ 192 Justering av avgifter i hemvården  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till nya avgifter för brukare i hemvården antas och gäller från 
2020-02-01.   

Reservation 

Kjell Stjernholm (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till justering av avgifter för 
brukare i hemvården (Jfr. KF 2012-08-27 § 109, Införande av ersättning enligt 
schablontider). 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-09-11, § 86, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till nya avgifter för 
brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.   

Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11, 
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till 
förändringana. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 207 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: Förslag till nya avgifter för brukare i hemvården antas och gäller från 
2020-02-01.   

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 165.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 165 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 207 
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 86 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29 
Rapport justering av avgifter i hemvården, daterad 2019-08-29 
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29  
Komplettering gällande nytt förslag till avgifter, daterad 2019-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Annelie Johnsson (C): 1) Förslag till nya avgifter för 
brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.   

Kjell Stjernholm (MP): Avslag på Angelie Fröjds yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande och Kjell 
Stjernholms avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie 
Fröjds m fl yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAEN, AEWD, JRKH, SARA) 
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Dnr KS 471-2012, VON 32-2019 

§ 193 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning 
samt schablontider inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider för 
biståndsbedömning antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till nivåsystem för service och 
omvårdnad inom hemvården som ska ersätta det nuvarande 
ersättningssystemet samt tagit fram förslag till förändring av avgifter för brukare 
(kommunfullmäktige 2012-08-27, § 109, Införande av ersättning enligt 
schablontider).  

Parallellt har ett arbete pågått med att revidera riktlinjer SoL (Socialtjänstlagen) 
samt upprätta schablontider för biståndsbedömda insatser. Detta för att 
anpassa riktlinjer och schablontider utifrån ovan nämnda nivåsystem, för att 
möjliggöra vägledning för handläggarna i att tolka lagparagrafen 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen, rätten till bistånd, men också för att anpassa riktlinjerna till 
arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) som är den arbetsmodell 
verksamheterna ska jobba enligt.   

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-08-14, § 72, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till riktlinjer 
socialtjänstlagen samt schablontider för biståndsbedömning antas. 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11, 
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till 
förändringana. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 208 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider för 
biståndsbedömning antas. 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 166.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 166  
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 208 
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, 72 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-19 
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-06-12 
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg, daterad 2018-04-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Annelie Johnsson (C): 1) Förslag till riktlinjer 
socialtjänstlagen samt schablontider för biståndsbedömning antas 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, SEBO, SARA) 
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Dnr 243-2019 

§ 194 Partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Grundstödet fastställs för 2020 till 18 115 kr. 

2. Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-28, § 84, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2020 till 
18 115 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Kommunstyrelsens föreslog 2019-11-11, § 234, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2020 till 18 115 kr. 2) Mandatstödet 
fastställs för 2020 till 8 940 kr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 234 
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 84 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 193 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 182 
Reglemente för kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Grundstödet fastställs för 2020 till 18 115 kr. 2) 
Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 328-2019 

§ 195 Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter fullmäktiges 
beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler.  

2. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid 
denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta 
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie.  

3. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att 
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren 
sätts till den 2 december 2019. 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C), Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Annelie 
Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist (S), Èmilie 
Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Bedrija Halilovic (S), Ann-Carolin 
Hansson (V), Kjell Stjernholm (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Kjell Stjernholm (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 2). 

Ann-Carolin Hansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 4). 

Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande (bilaga 5). 

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 2018 hade bolaget hyresintäkter om 73 513 000 
kronor och gjorde en vinst om 3 673 000 kronor. Vidare har bolaget under 2018 
betalat lagstadgad bolagsskatt om 1 746 000 kronor.  

Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna 
kapitalet har växt till 25 575 592 kronor enligt årsredovisningen 2018. Därutöver 
finns det bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och reservfond om 800 
000 kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet således till 36 373 000 kronor.  

Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret det rimligt att Svalövs 
kommun återför de medel som ursprungligen var avsedda för kommunens 
kärnverksamhet, det vill säga att producera välfärdstjänster och samhälls-
planering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag samt betala 
mer än 1,7 miljoner i statlig skatt skapar inget som helst mervärde för 
medborgarna.  
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Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens 
ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om 
totalt åtta miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt aktie-
bolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en 
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 201, kommunfullmäktige besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter 
det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta 
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs 
kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 158, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för: • Att invänta utredningen av AB SvalövsLokaler framtid, att 
med jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning. • Att utreda och 
lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär att 
göra en extrautdelning med 8 miljoner kronor år 2019. • Att utifrån redan kända 
extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och 6 miljoner 2021, utreda och lägga 
fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 251, kommunfullmäktige att besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter 
fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) 
Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid denna 
stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta miljoner kronor, vilket 
motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller 
ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att avstämningsdagen för 
utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 251 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 158 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 201 
Förslagsskrivelse daterad den 9 oktober 2019 
Bolagsordning AB SvalövsLokaler 
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsLokaler 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 61 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65, punkt 6 
Aktiebolagslagen SFS 2005:551 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Styrelsen för AB 
SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter fullmäktiges beslut kalla till en extra 
bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller 
ersättaren för denne uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till 
ägaren om totalt åtta miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) 
Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå 
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stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 
december 2019. 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen 
Ripa (FI), Lennart Pettersson (C) och Ann-Carolin Hansson (V): I första hand: 
Ärendet återremitteras med följande motivering: Att invänta utredningen av AB 
SvalövsLokaler framtid, Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys 
utifrån bolagets bästa vad det innebär att göra en extrautdelning med 8 miljoner 
kronor år 2019. Att utifrån redan kända extra utdelningar med 19 miljoner 2020 
och 6 miljoner 2021 tillsammans med 8 miljoner 2019, utreda och lägga fram en 
total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär. I andra hand: 
Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

I ärendet yttrar sig vidare Èmilie Lundgren (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. 
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster emot och 17 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige 
avslår Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och 
Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för och 17 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
antar Teddy Nilssons m fl yrkanden. Se omröstningsbilaga 2. 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), 
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S): ”Minoriteten med stöd av liberalerna har anfört muntligt svar från 
Lindahls advokatbyrå att allt är i enlighet med lagen. Vi anser att i en sådan 
viktig fråga som återremitterats skall det svaras skriftligt på nedanstående 
frågor. Att anlita en advokatbyrå brukar kosta en del, då skall vi också kunna 
förvänta oss att få ett skriftligt och undertecknat svar från Lindahls advokatbyrå.  
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Här har minoriteten bemödat sig att endast besvara muntligt på frågan om 
lagligheten, men inte någon av de andra frågorna. Beslutsförslag i budget 2020, 
plan 2021 och plan 2022 ligger på att göra extrautdelningar 2020 med 19 
miljoner, 2021 med 6 miljoner. Med de 8 miljoner ni vill göra extrautdelning 
2019 kommer på 3 år tömt AB SvalövsLokaler med de 33 miljoner i 
engångsintäkter ni föreslår. Enligt nedan egen uträkning planera ni även 
dessutom att knapra på det bundna aktiekapitalet.  

Styret visar på ett kapital i SvalövsLokaler på 25 575 592 kronor enligt 
årsredovisningen 2018 i bolaget. Därutöver finns det bundna aktiekapitalet om 
10 000 000 kronor och reservfond om 800 000 kronor. Totalt uppgår det egna 
kapitalet således till 36 373 000 kronor.  

Samtidigt har ni lagt ett utredningsuppdrag gällande bolagets framtid. Efter 
denna tömning av bolaget som ni gör, vill vi veta vilka förutsättningar det finns 
för bolaget att agera marknadsmässigt, samt att det bilägges en total 
konsekvensanalys vad det innebär för bolagets bästa.” 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C), Ida Andersson (C): ”De styrande vill ta ut åtta 
miljoner kronor från det kommunala fastighetsbolaget AB SvalövsLokaler. I den 
nu gällande budgeten finns det med en utdelning om två miljoner kronor men 
det var tänkt att ske i samband med ordinarie bolagsstämma våren 2020. 

Vid sammanträdet den 28 oktober, beslöt kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet med följande motiveringar: 

1. Att invänta utredningen av AB SvalövsLokalers framtid 

2. Att med jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning 

3. Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa, 
vad det innebära att göra en extrautdelning med 8 miljoner kronor år 2019. 

4. Att utifrån kända extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och 6 miljoner 2021, 
utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det 
innebär. 

Vi konstaterar att vi har fått svar på fråga 2 men frågorna 1, 3 och 4 är helt 
obesvarade, vilket vi ser som en allvarlig inskränkning i demokratin i Svalövs 
kommun.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsLokaler 
Styrelsen för AB SvalövsLokaler 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Samhällsbyggnadschefen 
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Dnr 327-2019 

§ 196 Efterutdelning 2019, AB SvalövsBostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter 
fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsBostäder.  

2. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid 
denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra 
miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie.  

3. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att 
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren 
sätts till den 2 december 2019.   

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C), Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Annelie 
Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist (S), Èmilie 
Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Bedrija Halilovic (S), Ann-Carolin 
Hansson (V), Kjell Stjernholm (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Kjell Stjernholm (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 3). 

Ann-Carolin Hansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 6). 

Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande (bilaga 7). 

Sammanfattning av ärendet 

AB SvalövsBostäder är ett av Svalövs kommun helägt bolag med ett 
allmännyttigt syfte och skall främja bostadsförsörjningen i Svalövs kommun. 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). 

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns det en 
begränsningsregel om hur stor utdelning som kan tas ut från ett sådant bolag 
men det finns också ett undantag från denna regel.  

Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Av förarbetena till lagen 
framgår vidare att det är särskilt angeläget att kommunerna i denna del har 
utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar. 
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Det nya styret vill därför föreslå att kommunfullmäktige ger styrelsen och 
kommunens ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till 
kommunen om totalt fyra miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga 
hinder enligt gällande lagstiftning, rättspraxis, bolagsordning med mera som 
skulle hindra att en efterutdelning till ägarna skall kunna ske. 

För de medel som skulle överföras med en extra utdelning från AB 
SvalövsBostäder vill det nya styret:  

 Satsa på att minska effekterna av de socioekonomiska klyftor som finns 
i vår kommun.  

 Möjliggöra en upprustning av lekplatser och fritidsanläggningar. 

 Möta de extra kostnader som på grund av statlig styrning av 
flyktingmottagningen drabbar kommuner som får överta ansvaret för 
mottagandet av nyanlända och flyktingar över tid. 

 Förbättra boendesituationen för utsatta grupper såsom de med 
funktionsvariation, missbruksproblematik, samt de som är utsatta för 
våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld. 

 Åtgärder som ökar variationen av utbudet inom vissa bostadsområden i 
kommunen. 

 Övriga åtgärder som befrämjar en bättre integration och social 
sammanhållning. 

 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 200, kommunfullmäktige besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter 
det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsBostäder. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra 
miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för 
Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.   

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 159, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för: • Att med jurister utreda lagligheten att göra denna 
extrautdelning utifrån anledningen som styret anför till. • Att utreda och lägga 
fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär att göra 
ett en extrautdelning med 4 miljoner kronor från AB SvalövsBostäder. • Att sätta 
exakta summor och genomförandetid på var och en av de 6 områden som 
styret anför till. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 252, kommunfullmäktige att besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter 
det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsBostäder. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra 
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miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för 
Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 252 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 200 
Förslagsskrivelse daterad den 10 oktober 2019 
Bolagsordning AB SvalövsBostäder 
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsBostäder 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 60 
Aktiebolagslagen SFS 2005:551 
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2010:879 
Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2011:1159 
Värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter 
fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsBostäder. 2) 
Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid denna 
stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra miljoner kronor, vilket 
motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller 
ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att avstämningsdagen för 
utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.   

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Annie Karlsson (S), Annelie Johnsson 
(C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Lennart Pettersson (C), Kjell Stjernholm (MP), 
Ann-Carolin Hansson (V), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Ida Andersson (C) och 
Èmilie Lundgren (S): I första hand: Återremiss med följande motivering: Att 
utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det 
innebär att göra ett en extrautdelning med 4 miljoner kronor från AB 
SvalövsBostäder. Om majoriteten väljer att än en gång återkomma med samma 
förslag vill vi att styret sätter exakta summor och genomförandetid på var och 
en av de 6 områden som styret anför till. I andra hand: Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Torbjörn Ekelund (L): Kommunstyrelsen uppdras att utan dröjsmål starta ett 
arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. 
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. 
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Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster emot och 17 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige 
avslår Jan Zielinskis m fl återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och 
Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar 
Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för och 17 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
antar Teddy Nilssons m fl yrkanden. Se omröstningsbilaga 4. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att Torbjörn Ekelunds yrkande inte kommer att ställas 
under proposition, då det inte anses ligga inom ärendets ram (KL 5:57). 

Protokollsanteckning  

Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist 
(S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S): 
”Minoriteten med stöd av liberalerna har anfört muntligt svar från Lindahls 
advokatbyrå att allt är i enlighet med lagen. Vi anser att i en sådan viktig fråga 
som återremitterats skall det svaras skriftligt på nedanstående frågor. 
Minoriteten väljer även att inte svara på vart, när och hur mycket man avser att 
investera de 4 miljonerna i de 6 områden man anger. Att anlita en advokatbyrå 
brukar kosta en del, då skall vi också kunna förvänta oss att få ett skriftligt och 
undertecknat svar från Lindahls advokatbyrå.  

Här har minoriteten bemödat sig att endast besvara muntligt på frågan om 
lagligheten, men inte någon av de andra frågorna. 

Som anledning att göra en extra utdelning från AB SvalövsBostäder anger 
majoriteten i punktform vad pengarna skall användas till. Ärendet 
återremitterades vid kommunfullmäktige den 28 oktober med nedanstående 
frågor. 

Det råder en betydande otydlighet i hur och när de 4 miljonerna skall användas. 
Samtidigt har minoriteten ej beviljat äskande från Samhällsbyggnadsnämnden 
tänkta till tillgänglighetsanpassade lekplatser. Kommer man i stället använda 
överskottet från AB SvalövsBostäder bolaget 2018 till detta? 

Använd överskotten löpande i AB SvalövsBostäder att renovera årligen om ni 
anser att kapitalet är så pass stort. Men låt bli att använda det i 
skattefinansierade verksamheter.” 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsBostäder 
Styrelsen för AB SvalövsBostäder 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Samhällsbyggnadschefen 
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Dnr - 

§ 197 Ordningsfråga  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Sammanträdet avbrytes. Resterande ärenden behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26. 

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan nu passerat 22.30 skall ordföranden enl arbetsordningens § 13 
ställa ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas 
eller om sammanträdet ska avbrytas. 

Följande ärenden hade vid tidpunkten för sammanträdets avbrytande inte 
behandlats: 

 Kompletteringsbudget II 2019  

 Revidering av reglementen – myndighetsnämnden (nuvarande bygg- 
och räddningsnämnden), bildningsnämnden och socialnämnden 

 Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna  

 Budget 2020, plan 2021 - 2022  

 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej 
besvarade motioner  

 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun 

 Fråga, behovet av politisk sekreterare  

 Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora 
åtagandet på Lantlyckan  

 Interpellation, inställda möten med personalutskottet  

 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens 
personalpolicy 

 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast?  

 Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare - För beslut 
om handläggning. 

 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 
Kommunfullmäktige - För beslut om handläggning.  

 Motion, flexibel arbetstid för anställda inom förskolan - För beslut om 
handläggning. 

 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser enligt LOV 

 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023  

 Dataskyddspolicy  
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 Granskning av hemsjukvård/ASIH  

 Granskning av utskrivningsklara patienter  

 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år  

 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten 

 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst  

 Motion, Etableringslån 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Omröstningsbilaga 1 – § 195 Efterutdelning AB SvalövsLokaler 
(återremiss) 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Jan Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

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  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 Ann-Carolin Hansson, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Kent Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Annelie Johnsson, 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 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
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  1   

 SUMMA  18 17   
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Omröstningsbilaga 2 – § 195 Efterutdelning AB SvalövsLokaler 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Jan Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

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  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 Ann-Carolin Hansson, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Kent Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Annelie Johnsson, 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 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
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  1   

 SUMMA  18 17   
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Omröstningsbilaga 3 – § 196 Efterutdelning AB SvalövsBostäder 
(återremiss) 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Jan Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

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  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 Ann-Carolin Hansson, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Kent Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Annelie Johnsson, 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 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
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  1   

 SUMMA  18 17   
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Omröstningsbilaga 4 – § 196 Efterutdelning AB SvalövsBostäder 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Jan Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

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  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 Ann-Carolin Hansson, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Kent Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Annelie Johnsson, 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 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
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  1   

 SUMMA  18 17   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation Hemvårdsavgifter §192 
 
Ärendet justerar att Svalövs kommun under lång tid tagit ut en alldeles för låg 
timtaxa gällande det som kallas omvårdnad. Miljöpartiet anser att det är rimligt att 
det görs justeringar av denna anledning.  
 
I handlingarna anges dock exempel på brukare som får sina avgifter höjda med 
1107%, från 116 till 1.400 kronor. Miljöpartiet anser att den magnituden på 
uppräkningar är otillständiga, varför vi reserverar oss mot detta beslut. 
 
 
 
 
 
 
Svalöv 2019-11-25 
 
 
 
 
 
Kjell Stjernholm, Miljöpartiet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation vinstuttag SvaLo §195 
 
Styrande i kommunen föreslår ett extra vinstuttag ur våra bostads och 
lokalförsörjningsföretag för 2019. I budgetplaneringen för 2020 och 2021 
föreslås fortsatta extra vinstuttag ur SvaLo. 
 
Miljöpartiet anser att kommunen inte ska brandskatta sina bolag för att 
få kommunens budget att gå ihop. Bolagens roll är att fortsätta utveckla 
beståndet av bostäder och lokaler till förmån för Svalövs hyresgäster och 
hyrestagare/användare av lokaler. 
 
Vi reserverar oss därför mot detta beslut. 
 
 
 
 
Svalöv 2019-11-25 
 
 
 
 
 
Kjell Stjernholm, Miljöpartiet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation vinstuttag SvaBo §196 
 
Styrande i kommunen föreslår ett extra vinstuttag ur våra bostads och 
lokalförsörjningsföretag för 2019.  
 
Miljöpartiet anser att kommunen inte ska brandskatta sina bolag för att 
få kommunens budget att gå ihop. Bolagens roll är att fortsätta utveckla 
beståndet av bostäder och lokaler till förmån för Svalövs hyresgäster och 
hyrestagare/användare av lokaler. 
 
Vi reserverar oss därför mot detta beslut. 
 
 
 
 
Svalöv 2019-11-25 
 
 
 
 
 
Kjell Stjernholm, Miljöpartiet 
 



   
Reservation  Vänsterpartiet i Svalöv 
 

Vinstuttag SvaLo §195 

 

Styrande i kommunen föreslår ett extra vinstuttag ur våra bostads och 
lokalförsörjningsföretag för 2019. I budgetplaneringen för 2020 och 2021 
föreslås fortsatta extra vinstuttag ur SvaLo. 
 
Miljöpartiet anser att kommunen inte ska brandskatta sina bolag för att 
få kommunens budget att gå ihop. Bolagens roll är att fortsätta utveckla 
beståndet av bostäder och lokaler till förmån för Svalövs hyresgäster och 
hyrestagare/användare av lokaler. 
 
Vi reserverar oss därför mot detta beslut. 

 

 

 

 
Svalöv 2019-11-25 

 

 

 

 

 

Ann-Carolin Hansson Vänsterpartiet 

 

 



 

 

 

 

Reservation Svalo §195 

  

Feministiskt Initiativ anser att uttaget för i år från Svalövslokaler AB i form av efterutdelning samt de 
två planerade kommande uttagen 2020 samt 2021 är orimligt höga och äventyrar bolagets framtida 
verksamhet. Då ingen konsekvensanalys presenterats måste vi reservera oss för ett så kortsiktigt och 
oöverlagt beslut. 

 

Svalöv 2019-11-25 

 

 

Elisabeth Salonen Ripa  

Feministiskt Initiativ Svalöv 

 

 



   
Reservation  Vänsterpartiet i Svalöv 
 

Vinstuttag SvaBo §196 

 

Styrande i kommunen föreslår ett extra vinstuttag ur våra bostads och 
lokalförsörjningsföretag för 2019. I budgetplaneringen för 2020 och 2021 
föreslås fortsatta extra vinstuttag ur SvaBo. 
 
Miljöpartiet anser att kommunen inte ska brandskatta sina bolag för att 
få kommunens budget att gå ihop. Bolagens roll är att fortsätta utveckla 
beståndet av bostäder och lokaler till förmån för Svalövs hyresgäster och 
hyrestagare/användare av lokaler. 
 
Vi reserverar oss därför mot detta beslut. 

 

 

 

 
Svalöv 2019-11-25 

 

 

Ann-Carolin Hansson Vänsterpartiet 

 

 



 

 

 

 

Reservation Svabo §196 

  

Feministiskt Initiativ anser att efterutdelningen från Svalövsbostäder AB på 4 miljoner är oskälig Då 
ingen konsekvensanalys presenterats måste vi reservera oss för ett så kortsiktigt och oöverlagt 
beslut. 

 

Svalöv 2019-11-25 

 

 

Elisabeth Salonen Ripa  

Feministiskt Initiativ Svalöv 
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