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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.15

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Anette Hallberg (S), tjg ers för Jan Zielinski (S)
Annelie Johnsson (C)
Ingrid Ekström (SD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Niklas Bohn (S)
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Bo Persson (SD)
Christer Laurell (C), tjg ers för Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C)
Charlotta Eldh (MP), §§ 293 - 309
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C)
Elisabeth Salonen Ripa (FI)
Krister Olsson (S), tjg ers för Marcus Donnerhag (S), §§ 287 – 292
Marcus Donnerhag (S), §§ 293 - 309
Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
N E Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Sanna Brobeck (SD)
Krister Olsson (S), §§ 293 – 309
Anna Hed Roslund (S)
Patrik Wilhelmsson (C)
Agneta Sörensson (M), §§ 290 – 309
Sten Wendel (M)
Pernilla Ekelund (L)
Åke Jonsson (KD)

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Enhetschef kansli Louise Linde
Vik nämndadministratör Jonathan Ohlsson
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Stefan Pettersson (M) och Anneli Persson (S)
2021-12-23, kl 09.00, Kommunledningskontoret
§§ 287 - 309

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Justerare
Stefan Pettersson (M)

Anneli Persson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-20

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på distans i
enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och kommunfullmäktiges arbetsordning, 7 b §.
Icke tjänstgörande ersättare följde sammanträdet på distans.
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§ 287 Beslutad ärendelista
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
§ 299
§ 300
§ 301
§ 302
§ 303
§ 304
§ 305
§ 306
§ 307
§ 308
§ 309

Justerare
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Anmälningsärenden .................................................................................. 5
Avsägelser och val .................................................................................... 6
Utdelning av Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt
Kulturstipendium år 2021 med hänsyn till rådande smittspridning ........... 7
Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun, 2022 .................. 9
Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun . 12
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 20192022 (arvode) .......................................................................................... 15
Visselblåsarfunktion – styrdokument....................................................... 17
Volymökning LSS .................................................................................... 19
Revidering av upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer ................ 21
Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga
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Policy och instruktioner för intern kontroll ............................................... 26
Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 ............................................ 28
Anmälan av ej besvarade motioner 2021 ............................................... 30
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Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun............. 33
Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 34
Motion, Anmält hinder ............................................................................. 35
Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till
Kommunfullmäktige ................................................................................. 36
Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i
balans ...................................................................................................... 38
Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 40
Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens
ansvar ...................................................................................................... 42

Utdragsbestyrkande

3(44)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-20

Dnr -

§ 288 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Mot bakgrund av pågående pandemi, beslutade kommunfullmäktiges
presidium 2021-11-18, § 21, att den öppna informations- och
frågestunden inte genomförs under år 2021.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 289

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Revisionsgranskningsrapport IT och Informationssäkerhet, inkommen
2021-11-25, (Dnr 451-2021).
b) Yttrande avseende prövning av fattat beslut i kommunfullmäktige
gällande Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024 (laglighetsprövning),
(Dnr 424-2021).
c) Slutrapport avseende Bjuvs kommuns begäran om utträde ur
Söderåsens miljöförbund samt underlag för beräkning av
omställningskostnader, (Dnr 194-2020).
d) Valnämndens protokoll 2021-12-15 gällande sluträkning folkomröstning.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 1-2021

§ 290

Avsägelser och val

Kommunfullmäktiges beslut
1. Katja Wennerlunds (C) avsägelse, daterad 2021-12-12, godkänns.
2. Till ny ersättare i myndighetsnämnden från och med 2022-01-01, efter
Katja Wennerlund (C) väljs Anneli Appelskog (C).
3. Till ny ledamot i myndighetsnämnden från och med 2022-01-01, efter J
Håkan Anderssons (C) väljs Katja Wennerlund (C).
4. Till ny ledamot i socialnämnden från och med 2022-01-01, efter J
Håkan Anderssons (C) Katja Wennerlund (C).
5. Någon ny ersättare i styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Birgitta
Zadenius (L) väljs inte, då styrelsen upphör per 2021-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Katja Wennerlund (C) inkom 2021-12-12 med avsägelse avseende uppdraget
som ersättare i myndighetsnämnden från och med 2021-12-31.
J Håkan Andersson (C) inkom 2021-11-18 med avsägelse avseende
uppdragen som ledamot i myndighetsnämnden och socialnämnden från och
med 2021-12-31.
Birgitta Zadenius (L) inkom 2021-05-16 med avsägelse avseende uppdragen
ersättare i valnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Katja Wennerlund (C), inkommen 2021-12-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 261
Avsägelse från J Håkan Andersson (C), inkommen 2021-11-18
Avsägelse från Birgitta Zadenius (L), inkommen 2021-05-16
Protokollet ska skickas till:
Myndighetsnämnden
Socialnämnden
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Valberedningsnämnden
Berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, FKRT, HESN, EELS, LAMN, JNON)

Justerare
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Dnr KS 377-2021, 387-2021, 379-2021, 380-2021, 487-2021

§ 291 Utdelning av Miljöpris, Byggnadsvårdspremium,
Kulturpris samt Kulturstipendium år 2021 med
hänsyn till rådande smittspridning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mot bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) delas år 2021 inte
Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut
vid ett kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat lämpligt sätt av
kommunfullmäktiges ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Normalt, och enl av kommunfullmäktige antagna bestämmelser, delas Miljöpris,
Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut vid
kommunfullmäktiges sammanträde i december. Mot bakgrund av rådande
pandemi, föreslås undantag göras år 2021.
Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns Miljöpris (antagna av
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 7 §, delas priset ut vid lämpligt
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges
ordförande.
Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium
(antagna av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 37), 7 §, delas premiet ut vid
lämpligt kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges
ordförande.
Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris (antagna av
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 5 §, delas priset ut vid lämpligt
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges
ordförande.
Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium (antagna
av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 6 §, delas priset ut vid lämpligt
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges
ordförande.
För att göra ett undantag från detta, får ett beslut därom fattas av
kommunfullmäktige.
Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslog kommunstyrelsens
ordförande 2021-12-10, att kommunfullmäktige att fattar följande beslut: 1. Mot
bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) delas år 2020 inte Miljöpris,
Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut vid ett
kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat lämpligt sätt av
kommunfullmäktiges ordförande.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2021-12-10

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, FKRT, SARA, RNWF)
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Dnr KS 434-2021, BIN 741-2021

§ 292 Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs
kommun, 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs
kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01.
2. Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras
när Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen
fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01.

Reservation
Elisabeth Salonen Ripa (FI), Anette Hallberg (S), Anneli Persson (S), Claes
Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Krister
Olsson (S) och Bedrija Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Elisabeth Salonen Ripas m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen och
beslutas i kommunfullmäktige. I förslag för 2022 har formuleringar främst
anpassats utifrån nytt verksamhetssystem och för att förtydliga delar av
regelverket. Därutöver har enstaka tillägg också gjorts i förtydligande syfte.
Tillägg och omformuleringar innebär ingen förändring av regelverket jämfört
med motsvarande regelverk för 2021.
Regelverket föreslås beslutas i två delar; dels föreslås revideringen av
regelverket att fastställas att gälla från och med 2022-01-01, dels föreslås
uppgifter om avgiftsbelopp läggas till regelverket när Skolverket meddelat
beslut gällande maxtaxa.
Bildningsnämnden föreslog 2021-11-16, § 127, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler och avgifter för kommunala
förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 202201-01. 2) Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras när
Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att
gälla fr.o.m. 2022-01-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-12-06, § 312, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i
Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 2) Uppgifter om
avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för kommunala förskolor och
fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras när Skolverket meddelat beslut
gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2021-12-06, § 312
Bildningsnämndens protokoll 2021-11-16, § 127
Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun
2022
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs
kommun 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Aase Jönsson (KD),
Mats Hannander (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson
(SD), Annelie Johnsson (C) och Jenny Ulfvin (SD): 1) Regler och avgifter för
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla
fr.o.m. 2022-01-01. 2) Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och
avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022
uppdateras när Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen
fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01.
Elisabeth Salonen Ripa (FI), Èmilie Lundgren (S), David Lenander (V), Anneli
Persson (S), Niklas Bohn (S) och Bedrija Halilovic (S): Ändringsyrkande sid 4):
”Feministiskt initiativ anser att alla barn som bor, eller kommer att bo, i Svalövs
kommun ska ha möjlighet till plats i förskola. Detta då exempelvis barn till
asylsökande som fått avslag och väntar på verkställande av utvisning kan göra
detta under många års tid, för att slutligen ändå av humanitära eller andra skäl
få stanna i Sverige. Att dessa barn, eller några barn över huvud taget, ska
berövas en bra start och integration i samhället är kontraproduktivt och grymt.
Vi yrkar därför att alla barn som bor i Svalövs kommun ska ha möjlighet till plats
i förskola.”
Kim Hellström (SD) och Jenny Ulfvin (SD): Avslag på Elisabeth Salonen Ripas
m fl yrkande.
Ajournering 19.40 – 19.45

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Salonen Ripas m fl
ändringsyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.

Protokollsanteckning
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Feministiskt initiativ anser att alla barn som bor,
eller kommer att bo, i Svalövs kommun ska ha möjlighet till plats i förskola.
Detta då exempelvis barn till asylsökande som fått avslag och väntar på
verkställande av utvisning kan gör detta under många års tid, för att slutligen
ändå av humanitära eller andra skäl få stanna i Sverige. Att dessa barn, eller
några barn över huvud taget, ska berövas en bra start och integration i
samhället är kontraproduktivt och grymt.”

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RNWF)

Justerare
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Dnr KS 129-2021, BIN 38-2020

§ 293 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag,
daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari
2022.
2. Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2)
upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna gällande
bidrag för samlingslokaler.
3. Bildningsnämnden uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn
av bidragen till samlingslokaler.
4. Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad
till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.

Reservation
Annelie Johnsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Christer
Laurell (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Marie Irbladhs m fl yrkanden.

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2021, § 109, att återremittera
förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen ska bereda svar på hur förslaget påverkar
kommunens föreningar och samlingslokaler, vad det konkret innebär för
föreningar och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras, samt tydligt visa
vad som är förändrat jämfört med de bidragsbestämmelser som finns idag.
Förvaltningen återkommer efter beredning med följande förtydligande, vilket
förvaltningen ansåg tillsammans med övrigt underlag i ärendet besvara
återremissens frågeställningar.
Förslagets innebörd för föreningar och samlingslokaler i Svalövs kommun
Förslaget gynnar föreningar som utvecklar sin verksamhet med fokus på
aktivitet för de prioriterade målgrupperna (barn och unga 0-20 år, pensionärer
65+ samt personer med funktionsvariation). På detta sätt säkerställer
kommunen att tillgängliga medel används ändamålsenligt och transparent.
En tydlig bild av de grunder på vilka bidrag beviljas innebär en förbättrad
möjlighet för föreningar att planera för sin verksamhet och sin ekonomi.
Fler föreningar kommer att kunna söka ett bidrag för lokal eller fastighet som
ligger närmare faktiska kostnader vilket gynnar mindre föreningar.

Justerare
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I dagsläget påverkas inte samlingslokaler av förslaget. I ärendet föreslagen
översyn av bidragen till samlingslokaler får utgöra underlag för framtida beslut
om tilldelning.
Förändringar i jämförelse med nu gällande bidragsbestämmelser
Eftersom strukturen i nu gällande bidragsbestämmelser skiljer sig så pass
mycket från strukturen i förslaget, är det inte möjligt att markera ändringar direkt
i bidragsdokumentet.
Förslaget innebär följande förändringar:
Det riktade verksamhetsbidraget plockas bort och ersätts med drifts- respektive
hyresbidrag. Övriga nu gällande bidragsformer kvarstår men är omarbetade på
ett sådant sätt att de följer relevanta kommunövergripande styrdokument och
på ett betydligt bättre sätt tydliggör grunderna för tilldelning av medel. De nya
bidragsformer som införs är redovisade i rapport daterad den 5 oktober 2021
och i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021.
Bildningsnämnden föreslog 2021-10-22, § 118, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade
bestämmelser för kommunala föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021,
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för
föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2) upphävs från och med den 31
december 2021, utom de delarna gällande bidrag för samlingslokaler. 3)
Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn av bidragen
till samlingslokaler. 4) Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler
kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut
är fattat.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 280, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala
föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1
januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2) upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna
gällande bidrag för samlingslokaler. 3) Förvaltningen uppdras att under 2022
påbörja en separat översyn av bidragen till samlingslokaler. 4) Nu gällande
tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn
enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 275.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 275
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 280
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-22, § 118
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 109
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag.
Svalövs kommun (2021), Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, rapport daterad den 5 oktober 2021
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Svalövs kommun, Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2)
PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs kommun
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Bildningsnämndens protokoll, 2020-03-17, § 27
Bildningsnämndens protokoll, 2020-09-10, § 90
Bildningsnämndens protokoll, 2021-04-13, § 38

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren
(S), Charlotta Eldh (MP), Marcus Donnerhag (S) och Claes Hallberg (S): 1)
Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag, daterat
den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 2)
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2) upphävs
från och med den 31 december 2021, utom de delarna gällande bidrag för
samlingslokaler. 3) Bildningsnämnden uppdras att under 2022 påbörja en
separat översyn av bidragen till samlingslokaler. 4) Nu gällande tilldelning av
bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är
färdigställd och nytt beslut är fattat.
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C): I första hand: Ärendet
återremitteras. Med tanke på att det inte går att se konsekvenserna för
föreningarna, vill vi se tabeller som visar bidragen före och efter förändringen.
Det ska också framgå hur kommunens ekonomi totalt påverkas. I andra hand:
Avslag på Kim Hellströms m fl yrkande.
Kim Hellström (SD): Avslag på Marie Irblahds m fl återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande
och Kim Hellströms avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår
Marie Irbladhs m fl återremissyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden och
Marie Irbladhs m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Kim
Hellströms m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LATE, MSWN, SARA, RNWF)
Ajournering 20.25 – 20.40

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(44)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-20

Dnr 358-2017

§ 294 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda 2019-2022 (arvode)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021,
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda har varit uppe för
diskussion vid ett antal partiöverläggningar under 2020 och 2021. De
synpunkter som framkommit vid partiöverläggningar har tagits i beaktande och
ersättningsbestämmelserna föreslås nu revideras.
Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 260, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2021-11-14, § 18, följande beslut: 1)
Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021, antas att
gälla från och med den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 283, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14
oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 272.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 272
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 283
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-11-14, § 18
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-10-14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 260
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-09-15, § 21
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-08-30
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, antagna 201810-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14
oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Enhetschef kansli
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Dnr KS 155-2021, KS 70-2018

§ 295 Visselblåsarfunktion – styrdokument
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsnitt D, Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-1029, § 151, beslutade Uppförandekoden upphävs från och med den 1
januari 2022.
2. Policy för visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att
gälla från och med den 1 januari 2022.
3. Kommunstyrelsen uppdras att inrätta kommunkoncernens
visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy senast den 17 juli
2022.

Sammanfattning av ärendet
För att möta ny lagstiftning föreslås att en policy för visselblåsarrutiner införs.
Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att upprätta erforderliga rutiner
samt upphandla lämpliga verktyg och tjänster för rapportering och hantering av
ärenden.
Personalutskottet föreslog 2021-11-09, § 38, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Avsnitt D, Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-1029, § 151, beslutade Uppförandekoden upphävs från och med den 1 januari
2022. 2) Policy för visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att
gälla från och med den 1 januari 2022. 3) Kommunstyrelsen uppdras att inrätta
kommunkoncernens visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy
senast den 17 juli 2022.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-12-06, § 306, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Avsnitt D, Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige
2018-10-29, § 151, beslutade Uppförandekoden upphävs från och med den 1
januari 2022. 2) Policy för visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 3) Kommunstyrelsen uppdras
att inrätta kommunkoncernens visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd
policy senast den 17 juli 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 306
Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 38
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02
Bilaga: Policy för visselblåsning daterad 2021-11-02
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår
larm om allvarliga missförhållanden.
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
Lag (2021:921) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
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Kommunfullmäktiges protokoll § 151/2018
Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), David Lenander (V), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S),
Teddy Nilsson (SD), Claes Hallberg (S), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund
(L), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S): 1) Avsnitt D,
Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-10-29, § 151, beslutade
Uppförandekoden upphävs från och med den 1 januari 2022. 2) Policy för
visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att gälla från och med
den 1 januari 2022. 3) Kommunstyrelsen uppdras att inrätta
kommunkoncernens visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy
senast den 17 juli 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchef
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Dnr KS 226-2021, VON 47-2021

§ 296 Volymökning LSS
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2021 om
800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-08-03, § 63, beslutades
att 1) Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta handlingsplan för budget i
balans. 2) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att om intresse finns från
andra kommuner genomföra försäljning av platser för barnboende LSS. 3)
Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i
september göra en särskild redovisning av: erhållna statsbidrag för 2021,
driftskostnader licenser, förutsättningar för digital tillsyn, digitala inköp och
medicindelning 4) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och
omsorgsnämnden i oktober göra en särskild redovisning av:
vaktmästarorganisation vård- och omsorg, resursfördelningssystem hemvård,
lämna förslag på bemanningstäthet på Särskilt boende och Särskilt boende
demens. 5) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och
omsorgsnämnden i december göra en särskild redovisning av: sektorns
administrativa planerare/stödfunktioner och digitala planeringssystem. 6)
Kommunstyrelsen och revisionen uppmärksammas på att statsbidrag till
regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 omgång 3 ej sökts för
perioden december 2020.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade samtidigt att föreslå kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige 1)Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad
driftsbudget för 2021 om 2 200 tkr avseende tillkommande volymökning 2021
(avser ett retroaktivt LSS-ärende från 2020). 2) Vård- och omsorgsnämnden
beviljas 1 200 tkr från centrala medel från tidigare avsatta medel från
Migrationsverket (etableringsschablon) för att täcka kostnader LSS, då den
enskilde blivit svensk medborgare varvid ersättning uteblev från
Migrationsverket.
Verksamheten har under 2021 arbetat hårt för att upprätthålla normal LSSverksamhet trots begränsningar på grund av covid-19. I början av året var
sjukfrånvaron inom LSS mycket högre än normalt (januari 15,13 % vilket kan
jämföras med 7,57 % i september månad). Efter att handlingsplan budget i
balans beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti har ett flertal
förändringar skett som innebär minskade kostnader för verksamheten.
Vakanser inom LSS-administrationen har inneburit minskade
personalkostnader, ett kommunbeslut har upphört från och med september till
följd av att Försäkringskassan beslutat om assistansersättning samtidigt som
två andra kommunbeslut har upphört. Sammantaget innebär ovanstående att
det prognosticerade underskottet inom LSS för helår 2021 har minskat från - 4
068 tkr i juni, till - 3 250 tkr i augusti och till - 800 tkr i oktober. Den kvarstående
negativa avvikelsen kan alltjämt hänföras till volymökning inom LSS.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att vård- och
omsorgsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 2021-08-03, § 63,
avseende förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och 2. Samtidigt föreslår
förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden att begär utökad driftsbudget för
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-11-18, § 105, följande beslut: 1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-08-03, § 63, avseende förslag till
kommunstyrelsen punkt 1 och 2 upphävs.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-12-06, § 298, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 298
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18, § 105
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C),
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Aase Jönsson (KD), Teddy Nilsson (SD) och
Jenny Ulfvin (SD): 1) Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget
för 2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (CCAN, MAIS, CAKK, JRKH, JEBN, EVLT, AAN, HSPR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(44)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-20

Dnr KS 89-2018

§ 297 Revidering av upphandlings- och inköpspolicy
samt riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy antas.

Reservationer
Anette Hallberg (S), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Lennart
Pettersson (C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V),
Niklas Bohn (S), Christer Laurell (C), Kent Kronqvist (S), Johan Wigrup (C),
Èmilie Lundgren (S), Ida Andersson (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Marcus
Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för såväl Marie Irblahds m fl som Anneli Perssons yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Inköp och upphandling är strategiskt viktiga områden för Svalövs kommun.
Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs
affärsmässigt, i enlighetmed gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt
att de utförs med en för kommunen god och långsiktig hållbar total ekonomi.
Svalövs kommun med bolag ska ha en effektiv, rationell och väl fungerande
inköpsverksamhet, baserat på en helhetssyn för kommunen. Denna policy, med
tillhörandetillämpningsanvisningar, innehåller de huvudprinciper som ska gälla
för allupphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom
Svalövs kommun och ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska
agera när det gäller inköp och upphandling.
Arbetsutskottet fattade 2021-09-21, § 83, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras ta fram förslag till Riktlinjer för Direktupphandling.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
antas föreliggande riktlinjer för Inköps- och upphandlingspolicyn.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer
för Inköps- och upphandlingspolicyn.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 264, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy
antas.
Vidare fattade kommunstyrelsen 2021-10-11, § 264 följande beslut: 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för
Inköps- och upphandlingspolicyn.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 248 samt 2021-11-29,
§ 274.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 274
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 248
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 264
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 83
Förslag till riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-24, § 32

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M),
Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson (M), Jenny Ulfvin (SD) och Lennart
Pettersson (C): 1) Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy
antas.
Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth
Salonen Ripa (FI), David Lenander (V), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren
(S), Marcus Donnerhag (S), Claes Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent Kronqvist
(S), Anette Hallberg (S), Bedrija Halilovic (S) och Anneli Persson (S):
Tilläggsyrkanden: 1) Vid upphandlingar, där nämnder och styrelser ska besluta,
ska även beslut om kriterier för upphandlingarna tas av desamma. 2) I
riktlinjerna ska det framgå att delade upphandlingar ska eftersträvas för att ge
både lokala och mindre företag möjlighet att avge anbud. 3) Vid
direktupphandling ska även fortsättningsvis tre leverantörer tillfrågas.
Anneli Persson (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (S), David
Lenander (V), Èmilie Lundgren (S), Marie Irbladh (C), Marcus Donnerhag (S),
Claes Hallberg (S), Niklas Bohn (S), Kent Kronqvist (S), Anette Hallberg (S) och
Bedrija Halilovic (S): Ändringsyrkande: ”I förslag till inköps- och
upphandlingspolicy under social hållbarhet ändra text till:
Social hållbarhet
Vid all upphandling ska det ställas arbets- och anställningsvillkor på lön,
semester och arbetstid.
Om arbetet utförs där svensk rätt är tillämplig (i huvudsak i Sverige), ska de
arbetsrättsliga villkoren avse lön, semester och arbetstid enligt nivåer i ett
centralt kollektivavtal.
Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte är tillämplig, ska de
arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.
Bedömningen ska utgå från ett helhetsperspektiv och baseras på tillgängliga
uppgifter om riskerna för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen.
Upphandlade varor och tjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla.
Vid all upphandling ska det, där det bedöms vara motiverat och relevant, ställas
arbets- och anställningsvillkor på lön, semester och arbetstid. Nivåerna på
villkoren ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal
som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella
branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag.
Upphandlade varor och tjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla.”
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Teddy Nilsson (SD): Avslag på Anneli Perssons m fl yrkande.
Stefan Pettersson (M): Avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande.
Ajournering 21.35 – 21.40

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anneli Perssons m fl ändringsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer proposition på Marie Irblahds m fl tilläggsyrkanden, och
finner att kommunfullmäktige avslår dem.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Marie Irbladhs m fl tilläggsyrkanden.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl tilläggsyrkanden.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag på och 17 nej-röster för bifall till Marie Irbladhs m fl
tilläggsyrkanden, har kommunfullmäktige beslutat att avslå dem. Se
omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Upphandlingssamordnare
Kommunförvaltningen (LELE, LAMN)
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Dnr KS 203-2021

§ 298 Policy för att motverka mutor, korruption och
andra otillbörliga förmåner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner,
daterad 27 september 2021, antas.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande genomförs en allmän översyn av de styrdokument som berör
anställda i Svalöv kommun då en chef- och medarbetarpolicy håller på att
arbetas fram. I samband med denna översyn noterades att ett delyrkande i en
bifallen motion ifrån vänsterpartiet ännu inte verkställts.
Aktuell policy syftar till att stärka och tydliggöra kommunens ställningstagande
mot korruption, mutor och otillbörliga förmåner samt verkställa den bifallna
motionen, avseende punkt 4.
I det fall som policyn antas, så avses den att kompletteras med mer detaljerade
riktlinjer för att underlätta efterlevnad.
Personalutskottet föreslog 2021-10-05, § 33, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till policy för att motverka
mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021,
antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 282, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021, antas.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 276.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 276
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 282
Reviderat förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, 2021-11-01
Personalutskottets protokoll 2021-10-05, § 33
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28
Förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga
förmåner, 2021-09-27
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 114

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), Claes Hallberg (S), Aase Jönsson (KD),
Teddy Nilsson (SD), David Lenander (V), Torbjörn Ekelund (L), Mats
Hannander (SD) och Charlotta Eldh (MP): 1) Policy för att motverka mutor,
korruption och andra otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021, antas

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 397-2021

§ 299 Policy och instruktioner för intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gällande Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 201710-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs.
2. Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att
gälla fr o m 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i maj månad 2021 att ta
fram förslag till ny Policy för intern kontroll.
Arbetsutskottet föreslog 2021-11-16, § 96, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Gällande Policy för intern kontroll,
antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs.
2) Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att gälla fr
o m 2022-01-01.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 123, punkt 2), och i enlighet
med ny policy under fastställande, uppdras förvaltningen att utifrån prioriterade
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll för beslut i
kommunstyrelsen i februari månad 2022. 2) Föreliggande Instruktion för intern
kontroll noteras. Denna fastställs och uppdateras vid behov av kommunchefen.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-12-06, § 301, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Gällande Policy för intern kontroll, antagen av
kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs. 2)
Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att gälla fr o
m 2022-01-01.
Vidare fattade kommunstyrelsen 2021-12-06, § 301 följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 123, punkt 2), och i enlighet
med ny policy under fastställande, uppdras förvaltningen att utifrån prioriterade
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll för beslut i
kommunstyrelsen i februari månad 2022. 2) Föreliggande Instruktion för intern
kontroll noteras. Denna fastställs och uppdateras vid behov av kommunchefen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 301
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16, § 96
Förslag till Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29
Förslag till Instruktion för intern kontroll, daterad 2021-10-29
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Gällande Policy för intern kontroll,
antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs.
2) Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att gälla fr
o m 2022-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Sektorchefer
Nämndsekreterare
Enhetschef Kansli
Kommunförvaltningen (RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 80-2021

§ 300 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad den 21
september 2021, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras.
Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.
Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:


Vilket uppdrag som avses



När uppdraget gavs



Ansvarig för verkställighet



Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt



Åtgärder för verkställande



När verkställande kan förväntas ske

Sammanställningen, daterad 2021-09-21, innehåller fullmäktigeuppdrag givna
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-09-01.
Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 90, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda
fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 september 2021, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 266, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad
den 21 september 2021, godkänns.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 249 samt 2021-11-29,
§ 278.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 278
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 249
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 266
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 90
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-09-21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Marie Irbladh (C): 1) Redovisning av ej verkställda
fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 september 2021, godkänns.
I ärendet yttrar sig vidare Claes Hallberg (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs Energi AB
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, CCAN, HSDT, SARA, SAMA, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 81-2021

§ 301 Anmälan av ej besvarade motioner 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner per
den 15 september 2021, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande:
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april
och oktober.”
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning
per den 15 september 2021.
Den 15 september 2021 finns totalt 37 obesvarade motioner, 12 av dessa har
varit under beredning i över ett år. Av dessa 12 har 3 behandlats av ansvarig
remissinstans.
Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 91, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning
avseende ej besvarade motioner per den 15 september 2021, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-10-11, § 267, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade
motioner per den 15 september 2021, godkänns.
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2021-10-24, § 250 samt 2021-11-29,
§ 279.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 279
Kommunfullmäktige 2021-10-25, § 250
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 267
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 91
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Redovisning av sammanställning avseende ej
besvarade motioner per den 15 september 2021, godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, SARA, RNWF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 302 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Klockan 22.10 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet skulle
fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle avbrytas.
Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 120-2021

§ 303 Interpellation, hantering av hot mot politiker i
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP) har
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande rörande
hur hat och hot mot förtroendevalda hanteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 95, 2021-05-24, § 132, 2021-0531, § 155, 2021-06-21, § 181, 2021-08-30, § 207, 2021-09-27, § 230, 2021-1025, § 256 samt 2021-11-29, § 280 att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 280
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 256
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 230
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 207
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 181
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 155
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 132
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD),
daterat 2021-05-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 95
Interpellation, inkommen
Protokollet ska skickas till:
Interpellanterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 361-2020

§ 304 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för
Teckomatorp.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 240,
samt 2020-12-10, § 253.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 276 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 25: 1) Interpellationen får ställas.
2) Ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 57, 2021-04-26, § 96, 2021-0524, § 133 och 2021-05-31, § 155, 2021-06-21, § 182, 2021-08-30, § 208,m
2021-09-27, § 231, 2021-10-25, § 257 samt 2021-11-29, § 281 att bordlägga
ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 281
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 257
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 231
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 208
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 182
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 156
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 133
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 57
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 25
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22, § 276
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 253
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 240
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan
Pettersson (M), daterat 2020-11-27
Interpellation, inkommen 2020-11-01
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JEBM, EVLT, AAN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 19-2019

§ 305 Motion, Anmält hinder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att mer än ett år förflutit sedan motionen lades, föreslås
motionen avskrivas från vidare handläggning
Kommunstyrelsen föreslog 2021-11-15, § 288, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen avskrivs från vidare handläggning med hänvisning
till Kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket.
Kommunfullmäktige 2021-11-29, § 282 att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 282
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 288
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 102
Förslagskrivelse, daterad 2021-10-07
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 14
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 373-2019

§ 306 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga
samlad rapport till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen
yrkas följande:


AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till
Svalövs kommunfullmäktige.



Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan,
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.



Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.



Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms
nödvändiga.



Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av
kommunens förvaltning.

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande.
Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 215,
2020-11-30, § 246 samt 2020-12-10, § 259.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 31,
2021-03-22, § 61, 2021-04-26, § 101, 2021-05-24, § 126, 2021-05-31, § 148,
2021-06-21, § 178, 2021-08-30, § 203, 2021-09-27, § 226, 2021-10-25, § 252
samt 2021-11-29, § 283.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 283
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 252
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 226
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 203
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 178
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 148
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 126
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 101
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 61
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 31
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 281
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 259
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 246
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27
Remitteringsbeslut, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212
Motion, inkommen 2019-10-28
Protokollet ska skickas till:
Motionären
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 379-2019

§ 307 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få
kommunens ekonomi i balans
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på
följande:


Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens
ekonomi i balans.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 255.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och
produktivt som möjligt.
Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål-och
budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk hushållning
skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av denna plan
för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra delar
kommunens organisation och styrning. Denna förändring av organisationen har
motionären själv ställt sig bakom.”
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 70, följande beslut: 1) Yttrande, daterat
2020-09-21, antas.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 271, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 216,
2020-11-30, § 247 samt 2020-12-10, § 260.
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Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas
vid senare tillfälle.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 32,
2021-03-22, § 62, 2021-04-26, § 102, 2021-05-24, § 379, 2021-05-31, § 149,
2021-06-21, § 179, 2021-08-30, § 204, 2021-09-27, § 227, 2021-10-25, § 253
samt 2021-11-29, § 284.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 284
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 253
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 227
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 204
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 179
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 149
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 379
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 102
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 62
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 32
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 282
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 260
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 247
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21
Remitteringsbeslut 2020-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255
Motion, inkommen 2019-11-26
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS)
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Dnr KS 80-2020

§ 308

Motion, Återupprätta Folkhälsorådet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-02-17 med
motionen: Återupprätta Folkhälsorådet. I motion föreslås följande:






Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ.
Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat.
Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ.

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 15, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16.
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 64, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2021-02-16, antas.
Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1) Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande,
daterat 2021-02-16.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-03-22, § 65,
2021-04-26, § 105, 2021-05-24, § 130, 2021-05-31, § 153, 2021-06-21, § 180,
2021-08-30, § 205, 2021-09-27, § 228, 2021-10-25, § 254 och 2021-11-29, §
285.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 285
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 254
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 228
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 205
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 180
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 153
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 130
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 105
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 65
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 64
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 15
Yttrande, daterat 2021-02-16
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75
Motion, inkommen 2020-02-17
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MLLG)
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Dnr 241-2020

§ 309 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla
som är under välfärdens ansvar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

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


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



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

Då fullmäktige redan beslutat i linje med motions yrkande, punkt 1 samt att
motionens yrkande, punkt 2 inte möjliggörs i det presenterade lagförslaget
föreslås att motionen anses besvarad.
Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 51, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 306, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-02-22, § 34,
2021-03-22, § 64, 2021-04-26, § 104, 2021-05-24, § 129, 2021-05-31, § 152,
2021-06-21, § 173, 2021-08-30, § 206, 2021-09-27, § 229, 2021-10-25, § 255
samt 2021-11-29, § 286.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 286
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 255
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 229
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 206
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 173
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 152
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 129
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 104
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 64
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 34
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 306
Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 51
Yttrande, daterat 2020-10-21
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 178
Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
Motion, inkom 2020-07-16
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen
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Omröstningsbilaga 1) -§ 288 Revidering av upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Anette Hallberg, tjg ers för J Zielinski

S

3 Annelie Johnsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand

V

16 Niklas Bohn

S

17 Conny Törncrantz, tjg ers för B Persson

SD

18 Christer Laurell, tjg ers för E Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönsson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

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

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

32 Ann Pettersson

M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA
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Parti

1 Teddy Nilsson

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
18

Utdragsbestyrkande

17

0

0

