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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-01-13, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 15 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-11 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson, socialchef vård och omsorg Madeleine 
Moberg, HR-chef Cecilia Hagström och utbildningschef Hans Dahlqvist 
informerar om Covid-19-situationen i förvaltningen, bl a vad gäller beslut 
om fjärr-/distansundervisning på högstadiet och förlängt besöksförbud 
på särskilda boenden. 

b) Samarbetsavtal Svalövs Kommunhus AB och Svalövs kommun 

c) Uppsägning avtal Skånes Kommuner 

d) Information Trygghetsmätning 2020, Polisregion Syd (Dnr 419-2019) 

e) Fritt gymnasiesök i Skåne (Dnr 415-2020) 

f) Indexreglering av renhållningstaxa från 2021-01-01 (Dnr 287-2020) 

g) Protokollsutdrag §§ 92 och 94, 2020-12-15 Söderåsens miljöförbund, , 
Ekonomisk uppföljning januari-november 2020 och Budget 2021 och 
flerårsbudget (Dnr 97-2020) 

h) SKR Cirkulär 20:51 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 
och Med stud 20 - med OFR Läkare (Dnr 2-2020), SKR Cirkulär 20:56 - 
Omsorgsprisindex (OPI) för 2021, SKR Cirkulär 20:57 - 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 och SKR Cirkulär 20:61 - 
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor 
till AB. Ersätter cirkulär 20:42 

i) Preliminär befolkningsstatistik för oktober månad 2020 (Dnr 10-2020) 

j) Extra kommunstyrelsesammanträde 2020-02-22, kl 15.30 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2020-12-15 
Svalövs Kommunhus AB, bolagsstämma 
Svalövs Kommunhus AB styrelsesammanträde, 2020-12-15 
Protokoll från Direktionens sammanträde, Medelpunkten 2020-10-20 
Protokoll från samarbetskommittén Familjen Helsingborg 2020-09-03 

 
 
 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2020 

§ 4 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Avsägelsen från Sten Nilsson (SD) godkännes. 

2) Till ny ersättare i Rååns vattenråd efter Sten Nilsson (SD) utses Bengt 
Jönsson (SD). 

3) Till ny ersättare för ombud i Rönneåkommittén efter Sten Nilsson (SD) 
utses Bengt Jönsson (SD). 

4) Till ny ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd efter Sten Nilsson (SD) 
utses Bengt Jönsson (SD). 

5) Till nytt ombud i Saxåns-Braåns vattenråd efter Sten Nilsson (SD) utses 
Bengt Jönsson (SD). 

6) Till ny ersättare för ombud i Vegeåns vattendragsförbund) efter Sten 
Nilsson (SD) utses Bengt Jönsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Nilsson (SD) har i skrivelse, daterad 2020-12-08, bl a avsagt sig 
uppdragen som ersättare i Rååns vattenråd, ersättare för ombud i 
Rönneåkommittén, ersättare för ombud i Rååns vattenråd, ombud i Saxåns-
Braåns vattenråd samt ersättare för ombud i Vegeåns vattendragsförbund. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sten Nilsson, daterad 2020-12-08 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN) 
Rååns vattenråd 
Rönneåkommittén 
Rönneåns vattenråd 
Saxåns-Braåns vattenråd 
Vegeåns vattendragsförbund 
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Dnr KS 149-2020 

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

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mot bakgrund av fortsatt situation med pandemi, skjuts beslut om nytt 
datum på framtiden. Beslut om fortsatt förskjutning eller ny valdag fattas 
av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, vid senare 
tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om genomförande av folkomröstning 
gällande förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun. Mot bakgrund av nu 
rådande smittspridning av Covid-19, förslås datum för genomförande ändras. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 152, följande beslut:  

1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 
kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras angående 
förslag till förändrad bolagsorganisation m m. 

2. Folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar 
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 

3. Frågan vid den kommunala folkomröstningen ska lyda enligt följande: Ska 
Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning? 

Svarsalternativen ska lyda enligt följande:  

- JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

- NEJ - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

4. Det skall finnas två röstsedlar i folkomröstningen, utformade enligt nedan: 

- En röstsedel med texten: JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i 
Svalövs kommun 

- En röstsedel med texten: NEJ  - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i 
Svalövs kommun  

- En blank röstsedel.  

Valnämnden bemyndigas besluta kring övriga detaljer avseende röstsedelns 
utseende.  

5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen: 

Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 
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Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 

Teckomatorp - Norrvidinge Parkskolan  

Billeberga - Tågarp Idrottshallen  

Kågeröd  Idrottshallen 

Röstånga  Turistinformationen 

6. Valnämnden bemyndigas att vid behov revidera fullmäktiges beslut avseende 
omröstningslokaler om behov uppstår.  

7. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december); minst en 
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta beslut om 
lokaler och tider. 

8. Budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare ska vara tillåten 
enligt vallagens regler. 

9. Ångerröstning är tillåten. 

10. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 16 december, kl. 10.00 och 
avslutas senast kl. 18.00. 

Mot bakgrund rådande läge vad gäller smittspridning av Covid-19, diskuterades 
lämpligheten av beslutad tidpunkt vid en överläggning mellan partiernas 
gruppledare den 20 november 2020. Även om långtgående åtgärder planerats 
för ett så säkert genomförande som möjligt, är bedömningen att det inte är 
lämpligt att genomföra folkomröstningen den 12 december med förtidsröstning 
fr o m de 2 december.  

Beslut om att ändra datum kan tas på ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde den 30 november; två dagar före starten av 
förtidsröstningen. Ärendet får beredas av kommunstyrelsen vid ett extrainsatt 
sammanträde tidigare samma dag.  

Detta kommer att föranleda särskilda informationsinsatser, då röstkort kommer 
att ha nått de röstande redan. De röstande kommer också att ha hunnit ta del 
av annonsering om förtidsröstningen. 

Det innebär naturligtvis att förberedelsearbetet i stor omfattning får göras om 
vid senare tidpunkt. Kostnaderna för detta har grovt uppskattats till 250 000 kr; 
utöver redan beslutade 1 mnkr. Kommunfullmäktige får fatta beslut om 
finansiering i särskild ordning.  

Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av 
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-30, § 312, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 
152, skall folkomröstningen mot bakgrund av rådande pandemi skjutas på 
framtiden. 2) Beslut om fortsatt förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av 
kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 
3) Beslut om finansiering av tillkommande kostnader fattas i särskild ordning. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 232, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152, skall folkomröstningen mot 
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bakgrund av rådande pandemi skjutas på framtiden. 2) Beslut om fortsatt 
förskjutning eller möjlig ny valdag fattas av kommunfullmäktige efter beredning 
av kommunstyrelsen, den 25 januari 2021. 3) Beslut om finansiering av 
tillkommande kostnader fattas i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 232 
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-30, § 312 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av 
fortsatt situation med pandemi, skjuts beslut om nytt datum på framtiden. Beslut 
om fortsatt förskjutning eller ny valdag fattas av kommunfullmäktige efter 
beredning av kommunstyrelsen, vid senare tillfälle. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(33) 
Sammanträdesdatum 

2021-01-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 276-2019 

§ 6 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ordförandens förslag till yttrande över motionen antas som 
kommunstyrelsens eget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 

1. Motionen bifalles, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
att bilda ett bolag för ändamålet i enlighet med liggande föreslag; 
Svalövs Energi AB. 

Reservation 

Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Irbladhs m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Håkan Andersson (C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) inkom 
2019-08-12, med motionen: Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun  

I motionen yrkar centerpartiet på följande:  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på 
kommunala fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna för att producera förnybar och hållbar energi på andra 
kommersiella fastigheter utreds.  

 Förutsättningarna och konsekvenser av att starta ett kommunalt 
energibolag utreds.   

Kommunfullmäktige fattade 2020-08-26, § 134, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen remitterades därefter om, till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21. 

Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 
2020-12-08. 

Arbetsutskottet fattade 2020-12-15, § 97, följande beslut. 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15, § 97 
Förslag till yttrande, daterat 2020-12-08 
Förnyat remitteringsbeslut, 2020-10-21 
Remitteringsbeslut, 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 134 
Motion, inkommen 2019-08-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Ordförandens förslag till yttrande över motionen antas som kommunstyrelsens 
eget. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om att bilda ett bolag för ändamålet i enlighet med 
liggande föreslag; Svalövs Energi AB. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Bifall till motionen. 

Jan Zielinski (S): Bifall till punkterna 1) - 2) och avslag på punkt 3) i motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande gällande beslut i 
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl och Marie Irbladhs m fl 
yrkande gällande punkterna 1) och 2) i motionen, och finner att 
kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Teddy Nilsson m fl förslag till beslut 

Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag och 5 nej-röster för bifall 
till Marie Irbladhs m fl förslag, har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Teddy 
Nilssons m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, Marie 
Irbladhs m fl yrkande och Jan Zielinskis avslagsyrkande gällande punkt 3) i 
motionen, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden meddelar att Teddy Nilssons m fl yrkande är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Marie Irbladhs m fl yrkande och Jan Zielinskis avslagsyrkande ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
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2. Teddy Nilssons m fl yrkande ställs mot det yrkande som kommunstyrelsen 
utser till motförslag. 

Ja-röst för Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Nej-röst för det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag i 
huvudomröstningen. 

Beslutsgång i omröstning om motförslag i huvudomröstningen 

Ordföranden ställer Marie Irbladhs m fl yrkande och Jan Zielinskis 
avslagsyrkande mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget i 
huvudomröstningen, och finner att kommunstyrelsen utser Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkande till motförslag. 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Med 8 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkande och 3 nej-röster för Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 2 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 
2). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr 372-2020 

§ 7 Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i 
Teckomatorp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att bilda ett bolag 
för ändamålet i enlighet med liggande föreslag; Svalövs Energi AB, 
återkallas uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-
09-28, § 190. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges behandling av rubr motion riktade 
kommunfullmäktige, som det får uppfattas, några uppdrag till kommunstyrelsen. 
Mot bakgrund av förväntat beslut om inrättande av Svalövs Energi AB, föreslås 
att uppdragen återkallas, och att frågeställningarna får bli föremål för bolagets 
framtida arbete. 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) lämnade 2018-08-01 in en motion 
(Dnr 214-2018) rörande solenergi i Teckomatorp. I motionen föreslås följande: 
1) Att berörd förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för att 
anlägga en solcellspark på det tidigare BT Kemi-området. 2) Att kontakter redan 
nu initieras med potentiella leverantörer av ”hårdvaran” till området, med de 
alternativ till lösningar som finns till buds. 3) Att ovanstående kontakter också 
innefattar lösningar kring den infrastruktur som är nödvändig för att genererad 
el återbetalas till kommunen.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 190, följande beslut: 1) Motionen 
anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 
daterat 2020-06-07. 2) Man utreder möjligheten för kommuninvånare att köpa 
andelar i verksamheten. 3) Man också utreder möjligheten till etablering av 
kombinerande solceller och solfångare. 4) Utredning läggs till beslutsunderlag 
för ett framtida kommunalt energibolag.   

Styret bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 
har tagit initiativ till bildandet av Svalövs Energi AB. 

Svalövs Energi AB skall ha som ändamål att bygga infrastruktur avseende 
fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution i Svalövs kommun. 
Bolaget skall också ha möjlighet att producera och distribuera fjärrvärme inom 
Svalövs kommun samt underhålla infrastruktur avseende fjärrvärme, IT-
kommunikation, belysning och eldistribution så att distributionen är säker. 
Svalövs Energi AB skall vara kommunens part vid utbyggnad av infrastruktur, 
se till att samordning sker mellan fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och 
eldistribution att uppföra, äga, förvalta och hyra ut och överlåta anläggningar för 
informations- och kabelkommunikationsverksamhet. 

Ärendet gällande tillskapande av energibolag är f n remitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet avses behandlas av kommunstyrelsen 
och fullmäktige i januari månad 2021. 
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Mot bakgrund av det förestående beslutet om tillskapande av ett bolag för 
ändamålet, föreslås att uppdragen återkallas. Frågeställningarna är sådana 
som kommer att behandlas inom ramen för bolagets verksamhet. 

I det fall kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle gör bedömningen att ett 
breddat ägande, med möjlighet för privatpersoner att gå in som ägare är 
intressant, kommer kommunstyrelsen att ta sådana initiativ. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse daterad 2020-11-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 190 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att bilda ett bolag för ändamålet 
i enlighet med liggande föreslag; Svalövs Energi AB, återkallas uppdragen i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 190. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG) 

 
Ajournering 14.45 – 15.00  
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Dnr 324-2020 

§ 8 Bolagsbildning Svalövs Energi AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen remitterar ärendet gällande bildandet av ett eget     
kommunalt energibolag till Svalöv Kommunhus AB för slutlig beredning.  

2. Remissvaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i mars månad 2021. 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande (bilaga). 

Sammanfattning av ärendet 

En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Energi AB föreslås nu. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 

1) Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i 
beslut 2020-05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  

Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Energi AB. Svalövs Energi AB skall ha som ändamål 
att bygga infrastruktur avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och 
eldistribution i Svalövs kommun. Bolaget skall också ha möjlighet att producera 
och distribuera fjärrvärme inom Svalövs kommun samt underhålla infrastruktur 
avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution så att 
distributionen är säker. Svalövs Energi AB skall vara kommunens part vid 
utbyggnad av infrastruktur, se till att samordning sker mellan fjärrvärme, IT-
kommunikation, belysning och eldistribution att uppföra, äga, förvalta och hyra 
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ut och överlåta anläggningar för informations- och 
kabelkommunikationsverksamhet. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 275, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2020-11-27. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 310, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 275, ska 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
2020-12-23. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-12-17, § 183, följande beslut: 1) 
Förslagskrivelsen med bilaga antas som remissvar till kommunstyrelsen 
avseende bildandet av ett kommunalt energibolag. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-01-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 183 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 310 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 275 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Energi AB 
Bolagsordning Svalövs Energi AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, §§ 169-175 
Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund 
(L) och Aase Jönsson (KD): 1) Kommunstyrelsen remitterar ärendet gällande 
bildandet av ett eget kommunalt energibolag till Svalöv Kommunhus AB för 
slutlig beredning. 2) Remissvaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda i 
samband med styrelsens ordinarie sammanträde i mars månad 2021. 

Jan Zielinski (S), Mari Irbladh (C), Èmilie Lundgren (S) och Annelie Johnsson 
(C): Avslag på Stefan Petterssons m fl yrkanden. 

Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Avslag på Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan 
Petterssons m fl yrkanden. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB  
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ)  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen 
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Dnr 325-2020 

§ 9 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Kommunfullmäktige uppdrar till Svalövs Kommunhus AB att före den 1 
maj 2021 bilda ett separat utvecklingsbolag kallat Svalövs Utveckling 
AB.  

2) Kommunfullmäktige beslutar vidare att aktiekapitalet i Svalövs 
Utveckling AB skall uppgå till etthundra tusen (100 000) kronor. 

3) Slutligen beslutar kommunfullmäktige att föreliggande förslag till 
bolagsordning samt ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB antas. 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden (bilaga). 

Sammanfattning av ärendet 

En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Utveckling AB föreslås 
nu. 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 § 168, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 209 följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till 
förvaltningen att sända in yttrande till miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att 
uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen 
av Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för näringslivets 
utveckling i regionen.  
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Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 1) Inkomna 
yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut 2020-
05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  

Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Utveckling AB med anledning av ovan. Bolaget skall 
som föremål för sin verksamhet att bedriva utbildning, utveckling och forskning 
inom fordonsteknik, öka Svalöv kommuns attraktivitet som boende- besöks- och 
företagarkommun samt därmed förenlig verksamhet inom Svalövs kommun.  

Bolaget föreslås att som start vara helägt kommunalt aktiebolag men har som 
ambition att dela ägandet och därmed styrelseposterna med ytterligare 
intressenter. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 276, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till näringslivsrådet och bildningsnämnden för yttrande senast 2020-
11-13. 

Kommunstyrelsen fattade 2002-11-16, § 286, följande beslut: 1) Ärendet 
behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-01-04 
PM från Advokatfirman Lindahl KB, daterad 2020-12-17 
Reviderat förslag till Ägardirektiv Svalövs Utveckling AB 
Reviderat förslag till Bolagsordning Svalövs Utveckling AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 286 
Minnesanteckningar från näringslivsrådet 2020-10-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 276 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Utveckling AB 
Bolagsordning Svalövs Utveckling AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 169-175 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 209 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
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Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunfullmäktige uppdrar till 
Svalövs Kommunhus AB att före den 1 maj 2021 bilda ett separat 
utvecklingsbolag kallat Svalövs Utveckling AB. 2) Kommunfullmäktige beslutar 
vidare att aktiekapitalet i Svalövs Utveckling AB skall uppgå till etthundra tusen 
(100 000) kronor. 3) Slutligen beslutar kommunfullmäktige att föreliggande 
förslag till bolagsordning samt ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB antas. 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson 
(C): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Ajournering 15.35  - 15.40. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, LELE, KABD, JMNN, SARA)  
Svalövs Kommunhus AB 
Näringslivsrådet 
Bildningsnämnden 
Revisionen 
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Dnr 278-2019, 324-2020, 325-2020 

§ 10 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB 
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs 
Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB, Svalövs 
Energi AB och Svalövs Utvecklings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller 
vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

2. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen är 
genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är 
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget.  

3. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

4. Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och 
andre vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs 
Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

5. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 
%, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare 
fast arvode för uppdraget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning 
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den 
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part 
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
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kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader 
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i 
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter 
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade 
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för 
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare 
beslutat anslag. 

Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med 
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande 
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie 
sammanträde i mars 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-
värdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie 
sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för 
marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. 
Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av 
verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att 
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av 
kommunchefen. 

Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 
2020-05-14, samt utredning med bilagor. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 140, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 97, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget 
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remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget 
remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
bildningsnämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget 
remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och 
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget 
remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring 
utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och företagens syn på denna 
fråga. f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, 
samt utarbeta en risk och konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara 
kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för att hanteras på ett extra 
kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och kommunfullmäktige den 15 juni. 

Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss 
(Kommunallagen 5 kap, 50 §). 

Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020). 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet 
översänds till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, 
socialnämnden, myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB 
SvalövsLokaler, Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt 
Näringsliv Skåne län och Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2020-06-10. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 175, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 140 följande beslut: 1) Ärendet skjuts 
till ett kommande kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28/29, § 184, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med motiveringen: Ärendet kompletteras med villkor för 
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samhällsbyggnadsnämndens presidium samt med förklaring på nivåskillnaders 
jämfört med övriga presidier i kommunens nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28/29, § 184 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 175 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp 
förste och andre vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % 
resp 2 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast 
arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB 
SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % 
av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 
utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 
2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder 
med 7,5 % resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 
4) Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice 
AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 5) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % 
resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Svalövs Samhällsservice AB 
Svalövs Energi AB 
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Svalövs Utvecklings AB  
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE) 
Revisionen 
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Dnr 413-2020 

§ 11 Uppdrag, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 208, punkt 
4), skall uppdraget redovisas senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 208 (Dnr 290-2018), följande beslut: 
1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses besvarad. 3) 
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av 
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av 
motionens intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även omfatta en 
översyn av berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget ska redovisas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 208 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 
2020-10-26, § 208, punkt 4), skall uppdraget redovisas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2021.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 117-2020, SN 8-2020 

§ 12 Svalövs kommuns program för familjefrid 2020 - 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till program för familjefrid 2021-2023 för Svalövs kommun 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalöv kommuns familjefridsprogram för perioden 2016-2018, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-04-25, § 63 har nu reviderats och med anledning av 
detta föreslås föreliggande program för familjefrid för perioden 2020-2022.  

Programmet berör hela kommunen och flera kommunala verksamheter, 
eftersom arbetet mot våld i nära relationer, utöver utredning och insatser, ska 
innehålla förebyggande och upptäckande arbete. Centrala verksamheter är 
kommunens HR-avdelning, skola, vård och omsorg, LSS samt social sektor. 

Socialnämnden föreslog 2020-02-27, § 36, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till program för familjefrid 
2020-2022 för Svalövs kommun antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 95, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
personalutskottet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 
31 juli 2020. 

Förvaltningen föreslår nu att ärendet återremitteras till socialnämnden för 
omarbetning. 

Personalutskottet föreslog 2020-06-12, § 26, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Remissen avseende förslag till Svalövs kommuns program för 
familjefrid 2020 – 2022, daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet 
återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med berörda 
parter. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 179, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 95, upphävs. 2) Ärendet återremitteras 
till socialnämnden. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 202, följande beslut: 1) Remissen 
avseende förslag till Svalövs kommuns program för familjefrid 2020 – 2022, 
daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet återremitteras till socialnämnden för 
vidare bearbetning i samråd med berörda parter. 

Socialnämnden föreslog 2020-12-17, § 179, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till program för familjefrid 
2021-2023 för Svalövs kommun antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Mikael Lindberg. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2020-12-17, § 179 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 202 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 179 
Personalutskottets protokoll 2020-06-12, § 26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 95 
Socialnämndens protokoll 2020-02-27, § 36 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 
Förslag till program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD), Anneli Perssons (S) och Ingrid Ekström (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till program för familjefrid 2021-2023 för 
Svalövs kommun antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (kommunchef, HR-chef, samtliga sektorchefer, SARA, LELE, SAMA) 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens personalutskott 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(33) 
Sammanträdesdatum 

2021-01-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 421-2020 

§ 13 Förnyad konkurrensutsättning – Kammarkollegiets 
ramavtal Datacenter – Wi-Fi 6 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Anbud från anbudsgivare 1) antas. 

2. Digitaliserings- och IT-chef Michael Wide bemyndigas underteckna 
tilldelningsbeslut, avtal samt övriga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med investeringsbudget har förnyad konkurrensutsättning genomförts 
gällande utbyte av utrustning för de trådlösa nätverken i kommunen. 

Huvuddelen av utrustningen i kommunens trådlösa nätverk behöver fasas ut 
och ersättas inom två år. För att göra detta möjligt har en förnya 
konkurrensutsättning genomförts under Kammarkollegiets ramavtal Datacenter.    

Kommunstyrelsen föreslås nu fatta beslut om tilldelning, samt att bemyndiga 
digitaliserings- och IT-chef Michael Wide underteckna tilldelningsbeslut och 
avtal samt övriga handlingar i ärendet. 

Montering och installation kommer att handlas upp i särskild ordning. Leverans 
och fakturering kommer att ske fortlöpande. Anslag för ändamålet finns i Mål 
och budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av driftansvarig IT Tom Jensen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-04 
Anbudsutvärdering, daterad 2020-12-22  
Inkomna anbud 
Förfrågningsunderlag, daterat 2020-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Anbud från anbudsgivare 1) antas. 2) Digitaliserings- 
och IT-chef Michael Wide bemyndigas underteckna tilldelningsbeslut, avtal 
samt övriga handlingar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLWE, TJE) 
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Dnr KS 414-2020 

§ 14 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2020-11-25 – 12-31 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
01-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 9-2021 

§ 15 Ny taxa för brandskyddskontroll och sotning i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Taxan för brandskyddskontroll fastställs till 951 kr/tim exkl moms fr o m 
2021-02-01. 

2. Sotningstaxan fastställs till 479 kr/tim exkl moms fr o m 2021-02-01. 

3. Räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxa för 
brandskyddskontroll och sotningstaxa årligen i enlighet med Sveriges 
Kommuners och Regioners rekommendation och index.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 74 (Dnr 105-2019), följande beslut: 
1) Ny sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning), att 
gälla fr o m 2019-05-01.  

Sotningstaxan beslutades då vara 457 kr/tim och brandskyddstaxan 908 kr/tim 
exkl moms.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 72 (Dnr 21-2020), följande beslut: 1) 
Delegationen avseende fastställande och uppräkning av följande taxor ändras 
från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen:  
• Tillsynstaxa för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 
• Taxa för sotning och brandskyddskontroll 
• Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm 
• Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Enl avtal skall taxorna regleras med sotningsindex. Indexet är fastställt av SKR 
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.  

Av cirkulär 2020:501, daterat 2020-12-08, framgår bl a följande: ”Det är två 
värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 
november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12‑månadersförändring i februari (1,0 %). 

Beroende på när sotningsindex infördes förra året2 och när det införs i år3 så 
behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från 
föregående år. Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet 

                                                   
1 https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/sotningsindex2020.35645.html 
2 2019 
3 2021 
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större påslag. För att begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så 
snart som möjligt fastställa de nya taxorna.” 

För de kommuner som införde nu gällande taxa 1 juni 2019, och reviderar taxan 
den 1 februari 2021, skall taxorna höjas med 4,76 %. Sotningstaxan blir därmed 
479 kr/tim och brandskyddskontrolltaxan 951 kr/tim, allt exkl moms, fr o m 
2020-02-01. 

Kommunfullmäktige kom dock 2019-04-29, § 74, att fatta beslut om införande 
redan från 2019-05-01, men nivån sattes enl rekommendation för införande från 
2019-06-01, varför nivån nu får räknas upp med 4,76, och inte 5,00 %. 

Nytt index förväntas fastställas inom kort. Taxorna kommer då att åter behöva 
revideras. 

Det noteras att bygg- och räddningsnämnden 2016-09-22, § 81, bl a fattade 
följande beslut: 1) Räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp 
taxan årligen i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation. 

Då kommunstyrelsen numera är det organ som fattar beslut om taxorna inom 
området, föreslås kommunstyrelsen fatta motsvarande beslut. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, inkommen 2021-01-08 
Cirkulär 2020:50 från Sveriges Kommuner och Regioner, daterat 2020-12-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 94 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-03-28, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Taxan för brandskyddskontroll fastställs till 951 kr/tim 
exkl moms fr o m 2021-02-01. 2) Sotningstaxan fastställs till 479 kr/tim exkl 
moms fr o m 2021-02-01. 3) Räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis 
räkna upp taxa för brandskyddskontroll och sotningstaxa årligen i enlighet med 
Sveriges Kommuners och Regioners rekommendation och index. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Kommunförvaltningen (EOL, FKRT) 
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Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Wigrup C 1

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S 1

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Kim Hellström SD 1

9 Stefan Pettersson M 1

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1

11 Èmilie Lundgren S 1

12 Torbjörn Ekelund L 1

13 Aase Jönsson KD 1

SUMMA 8 5 0 0

Omröstningsbilaga 1) - § 6 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(33) 
Sammanträdesdatum 

2021-01-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Wigrup C 1

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S 1

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Kim Hellström SD 1

9 Stefan Pettersson M 1

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1

11 Èmilie Lundgren S 1

12 Torbjörn Ekelund L 1

13 Aase Jönsson KD 1

SUMMA 8 3 2 0

Omröstningsbilaga 2) - § 6 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun



Reservation: 
Vi anser att det i enlighet med vår motion om att bilda ett energibolag först ska utredas förutsättningar och 
konsekvenser för nämnda bolagsbildning. Det remissunderlag som tillställts oss visar endast på olika 
energilösningar men redovisar ingenting om ekonomi eller andra konsekvenser för kommunen och dess 
invånare. 
 
 
2021-01-11 
 
 
 
Marie Irbladh     Annelie Johnsson 
 

tel:20210111


Reservation: 
Vi anser att kommunen inte i tillräcklig grad har säkerställt att man följer intentionen i KL 2 kap, 1 § om att inte 
bidra till aktörens egen verksamhet. Vi ser också en risk för gynnande av enskild och att allmänintresset inte är 
tillräckligt stort för en sådan satsning. Dessutom saknas hittills fortfarande en konsekvensutredning både vad 
gäller ekonomi och annan verksamhet. I övrigt så är vi väldigt positiva till Ring Knutstorps vidare utveckling, 
gärna i samband med kommunen. 
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Marie Irbladh     Annelie Johnsson 
 

tel:20210111

	KS 210111.pdf
	Reservation 8 2021 C.pdf
	Reservation 9 2021 C.pdf

