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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.30 

Beslutande Teddy Nilsson (SD), dock ej §§ 75 – 76 och 79 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), §§ 75 – 76 och 79 
Jan Zielinski (S), dock ej §§ 75 - 76 
Krister Olsson (S), tjg ers för Jan Zielinski, §§ 75 - 76 
Fredrik Jönsson (C), dock ej §§ 73 – 74 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande 
Anneli Persson (S), dock ej § 75 
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Anneli Persson, § 75 
Kim Hellström (SD), dock ej § 75 
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD), § 75 
Lennart Pettersson (C), dock ej §§ 73 – 74 
Torbjörn Ekelund (L), dock ej §§ 75 och 78 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande 
Angelie Fröjd (M), dock ej §§ 73 – 75 
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Angelie Fröjd, §§ 73 - 75 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD), dock ej §§ 73 – 74 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Sten Schmidt (SD), dock ej §§ 73 – 74 
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Niklas Bohn (S), tjg ers för Annie Karlsson (S) 
Bo Persson (SD)  
Johan Wigrup (C), tjg ers för Eva Inhammar (C), dock ej § 75 
Kent Kronqvist (S), dock ej §§ 73 – 74 
Krister Olsson (S), tjg ers för Kent Kronkvist (S), dock ej §§ 73 – 74 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C) 
Charlotta Eldh (MP) 
Èmilie Lundgren (S), dock ej §§ 73 – 74 
Anna Hed Roslund (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S), §§ 73 - 74 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD), dock ej § 78 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Mats Hannander (SD), § 78 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD), dock ej §§ 73 – 74 
Sanna Brobeck (SD), tjg ers för Jenny Ulfvin (SD), tjg ers §§ 73 - 74 
N E Jörgen Persson (SD) 
Anette Hallberg (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bertil Johansson (SD), dock ej §§ 73 – 76 och 78 - 79 
Conny Törncrantz (SD), dock ej §§ 73 - 75 
Sanna Brobeck (SD), dock ej §§ 73 – 74 
Krister Olsson (S), dock ej §§ 73 – 76 och 78 
Anna Hed Roslund (S), dock ej §§ 73 – 75 
Agneta Sörensson (M), dock ej §§ 73 – 75 och 78 
Sten Wendel (M), dock ej §§ 73 – 74 
Pernilla Ekelund (L), dock ej §§ 75 och 78 
Åke Jonsson (KD) 
Christopher Ripa (FI) 
 
 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 66 - 67 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
 
Elisabeth Andersson (L), revisionen 
Jonas Jacobsson Gjörtler, ordförande NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB, §§ 66 – 68 a) 
VD Ulf Thysell, VD NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, 
§§ 66 – 68 a) 
 

 
Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, förste vice och 
andre vice 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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Utses att justera Angelie Fröjd (M) och Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-04-29, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 66 - 105  

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) Èmilie Lundgren (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 66 Beslutad ärendelista 

§ 67 Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 2020 för Svalövs 
kommun ..................................................................................................... 6 

§ 68 Information ................................................................................................. 7 
§ 69 Anmälningsärenden .................................................................................. 8 
§ 70 Avsägelser och val .................................................................................... 9 
§ 71 Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun ................................................ 10 
§ 72 Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 .............................. 12 
§ 73 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsBostäder ........................................... 14 
§ 74 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsLokaler .............................................. 16 
§ 75 Årsredovisning 2020 – Svalövs Kommunhus AB ................................... 18 
§ 76 Årsredovisning 2020 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps 

AB ............................................................................................................ 20 
§ 77 Årsredovisning 2020 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB ............. 22 
§ 78 Årsredovisning 2020 - Söderåsens miljöförbund .................................... 23 
§ 79 Årsredovisning 2020 samt föreningsstämma - Kommuninvest Ekonomisk 

förening .................................................................................................... 24 
§ 80 Kommunalt partistöd - anstånd ............................................................... 25 
§ 81 Ansökan om kommunalt partistöd 2021 .................................................. 27 
§ 82 Ordningsfråga .......................................................................................... 29 
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§ 83 Kompletteringsbudget I 2021 .................................................................. 30 
§ 84 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt Rönnebergsvägen, 

Svalöv ...................................................................................................... 33 
§ 85 Revidering av bestämmelser för skyddsjakt ........................................... 36 
§ 86 Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) (ersätter 

Föreningen brandbefäl Skåne-Blekinge årliga lista) ............................... 37 
§ 87 Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs 

kommun ................................................................................................... 39 
§ 88 Anmälan av ej besvarade motioner 2021 ............................................... 40 
§ 89 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 ............................................ 41 
§ 90 Svalövs kommuns Trafikstrategi ............................................................. 42 
§ 91 Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun ............... 44 
§ 92 Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för utbyggnad ................. 46 
§ 93 Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023 ............................... 48 
§ 94 Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp ................ 49 
§ 95 Interpellation, Interpellation –hantering av hot mot politiker i Svalövs 

kommun ................................................................................................... 51 
§ 96 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? .................................... 52 
§ 97 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s  

konvention om kärnvapenförbud ............................................................. 53 
§ 98 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation ...... 55 
§ 99 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun .............................. 57 
§ 100 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet 

avslutas ................................................................................................... 59 
§ 101 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 61 
§ 102 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 

balans ...................................................................................................... 63 
§ 103 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i 

Svalövs kommun ..................................................................................... 65 
§ 104 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens 

ansvar ...................................................................................................... 67 
§ 105 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet ....................................................... 69 
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 Dnr - 

§ 67 Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 
2020 för Svalövs kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jane Bergman redogjorde för ärendet under ajournering kl 18.40 
– 18.50. 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2020 för Svalövs 
kommun. Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna 
frågestunds längd får högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon 
överläggning inte förekomma.  

Sammanträdet återupptogs kl 19.15. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 68 Information 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Styrelseordförande Jonas Jacobsson Gjörtler och VD Ulf Thysell 
informerar om årsredovisning 2020 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB (Dnr 100-2021) under ajournering. 

b) Extrainsatt fullmäktigesammanträde den 24 maj 2021, kl 18.30 för 
hantering av bordlagda ärenden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 69 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Revisorerna  i  Region  Skåne  har  uppdragit  till  Helseplan  Consulting  
Group  AB  att  genomföra  en  granskning  av  samverkan  kring  barn  
och  unga  med  behov  av  samordnade  insatser (Dnr KS 74-2021). 

Denna rapport omfattar Svalövs kommun och granskningen avser 
bildningsnämnden, socialnämnden och  vård-  och  omsorgsnämnden.   

b) Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva kommunfullmäktiges 
beslut, den 22 februari 2021, § 14, att anta detaljplan för Södra Svalöv 
30:7, Lantlyckan, Svalövs kommun. 

c) Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-03-25, § 28,  Rapportering 
av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS. 
(Dnr KS 150-2020) 

d) Länsstyrelsen förordnar Torbjörn Ekelund att vara vigselförrättare till 
och med den 31 mars 2024 inom Svalövs kommun (Dnr KS 231-2018). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2021 

§ 70 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelser från Alexander Marfawi (V) och Annie Karlsson (S) 
godkänns.  

2. Valet av ny ledamot i valberedningsnämnden efter Alexander Marfawi 
(V) bordläggs.  

3. Valet av ny representant på insynsplats efter Alexander Marfawi (V) 
bordläggs.  

4. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Annie Karlsson (S) 
bordläggs.  

5. Valet av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Annie Karlsson 
(S) bordläggs.  

6. Till ny vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Annie 
Karlsson (S) utses Niklas Bohn (S). 

7. Till ny ledamot i Svalövs Kommunservice AB efter Annie Karlsson (S) 
väljs Niklas Bohn (S).  

8. Till ny andre vice ordförande i Svalövs Kommunservice AB efter Annie 
Karlsson (S) väljs Niklas Bohn (S).  

9. Förvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län om ny 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Annie Karlsson (S).  

Sammanfattning av ärendet 

Alexander Marfawi (V) inkom 2021-03-25 med avsägelse avseende uppdragen 
som ledamot i valberedningsnämnden och som representant på insynsplats i 
bildningsnämnden. 

Annie Karlsson (S) inkom 2021-03-29 med avsägelse avseende samtliga 
politiska uppdrag i Svalövs kommun.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Alexander Marfawi (V), inkommen 2021-03-25 
Avsägelse från Annie Karlsson (S), inkommen 2021-03-29 

 
Protokollet ska skickas till: 
Berörda förtroendevalda  
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§ 71 Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2020 för Svalövs kommun 
godkänns.  

2. Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
räkenskaper och förvaltning. 

3. Avsättning görs till Resultatutjämningsreserven (RUR) med 20 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna föreliggande årsredovisning till 
kommunfullmäktige och revisionen. Svalövs kommun stänger böckerna med ett 
resultat på 47,9 miljoner kronor innan balanskravsavstämningen. I samband 
med årsredovisningen föreslås en avsättning av årets resultat till 
Resultatutjämningsreserven (RUR) motsvarande 20 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 72, följande beslut: 1) 
Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2020 överlämnas till revisionen 
och fullmäktige. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Avsättning görs till Resultatutjämningsreserven (RUR) med 20 miljoner 
kronor. 

Vid sammanträdet informerade Elisabet Andersson (L) om revisorernas 
redogörelse och revisionsberättlse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 72 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) , Lennart Pettersson 
(C), Torbjörn Ekelund (L), N E Jörgen Persson (SD), Jan Zielinski (S), Anette 
Hallberg (S), Èmilie Lundgren (S), Claes Hallberg (S) och Niklas Bohn (S): 1) 
Föreliggande förslag till årsredovisning 2020 för Svalövs kommun godkänns. 2) 
Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
räkenskaper och förvaltning. 3) Avsättning görs till Resultatutjämningsreserven 
(RUR) med 20 miljoner kronor. 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): Bifall till punkt 2) och 3) i Angelie 
Fröjds m fl yrkande. 

I ärendet yttrade sig vidare Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V). 

Ajournering 20.45 – 21.00 
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Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter och ersättare i 
någon/några av nu aktuella nämnder eller styrelser deltar inte vid beslut om 
ansvarsfrihet gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr KS 77-2021 

§ 72 Överföring av investeringsanslag från 2020 till 
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 års 
investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft, 
samt hjärtstartare.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 kronor 
från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1.  

3. Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 2020 års 
investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och 
moduler inom ekonomiskt bistånd.   

Sammanfattning av ärendet 

Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas 
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås att flyttas över från 
2020 till 2021 är de som är påbörjade under 2020 men av olika skäl inte hunnit 
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.  

Totalt begärs att 12 560 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2020 till 
2021 års anslag.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 18, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att 
överföra 365 000 kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att 
slutföra investeringen ny reservkraft, samt hjärtstartare. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 kronor från 2020 
års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1. 3) 
Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 2020 års 
investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och moduler 
inom ekonomiskt bistånd.   

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 73, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 års 
investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft, samt 
hjärtstartare. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 
kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1. 3) Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 
2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och 
moduler inom ekonomiskt bistånd.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 73 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 18 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 
Bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson (M) och Marie 
Irbladh (C): 1) Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 
års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft, samt 
hjärtstartare. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 
kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1. 3) Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 
2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och 
moduler inom ekonomiskt bistånd.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT) 
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Dnr KS 101-2021 

§ 73 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsBostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2020 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2020 för AB SvalövsBostäder. 

Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 75, följande beslut: 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga 
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Ordföranden i AB SvalövsBostäder Angelie Fröjd (M) lämnar en redogörelse i 
ärendet under ajournering. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av revisor Elisabeth Andersson (L). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 75  
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Teddy Nilsson (SD): 1) AB 
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns 
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för 
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3) 
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Jäv 

P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M), Conny Törnkrantz (SD), Kent Kronqvist 
(S), Sten Schmidt (SD), Lennart Petersson (C), Sten Wendel (M), Jenny Ulfvin 
(SD), Émilie Lundgren (S) och Fredrik Jönsson (C) i behandlingen av ärendet.  

 
Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (JEBM, SARA) 
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Dnr KS 102-2021 

§ 74 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2020 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning med revisionsberättelse för år 2020 för AB 
SvalövsLokaler. 

Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 76, följande beslut: 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.2020. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Ordföranden i AB SvalövsLokaler Angelie Fröjd (M) lämnar en redogörelse i 
ärendet under ajournering. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av revisor Elisabeth Andersson (L). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 76 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Teddy Nilsson (SD), Sanna Brobeck (SD), 
Claes Hallberg (S) och Aase Jönsson (KD): 1) AB SvalövsLokalers 
årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3) Svalövs kommuns ombud 
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv 
för antagande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Jäv 

P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M), Conny Törnkrantz (SD), Kent Kronqvist 
(S), Sten Schmidt (SD), Lennart Petersson (C), Sten Wendel (M), Jenny Ulfvin 
(SD), Émilie Lundgren (S) och Fredrik Jönsson (C) i behandlingen av ärendet.  

 
Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsLokaler 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (JEBM, SARA) 
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Dnr KS 103-2021 

§ 75 Årsredovisning 2020 – Svalövs Kommunhus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Svalövs Kommunhus AB årsredovisning för år 2020 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för Svalövs Kommunhus AB beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2020 för Svalövs Kommunhus AB. 

Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 77, följande beslut: 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Svalövs Kommunhus AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för Svalövs Kommunhus AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga 
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Ordföranden i Svalövs Kommunhus AB Teddy Nilsson (SD) lämnar en 
redogörelse i ärendet under ajournering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 77 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson (M) ochMarie Irbladh (C): 1) Svalövs 
Kommunhus AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns 
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för 
Svalövs Kommunhus AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3) 
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 
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Jäv 

P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S),  
Johan Wigrup (C), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD) och Anneli 
Persson (S). 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs kommuns ersättare med ombud 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, SARA) 
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Dnr KS 100-2021 

§ 76 Årsredovisning 2020 – NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 
2020 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2020 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 78, följande beslut: 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2020 
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma 
rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps 
AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 78 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S) i behandlingen av 
ärendet. 
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Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Svalövs Kommunhus AB 
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Dnr KS 39-2021 

§ 77 Årsredovisning 2020 - KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2020 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2020 för KommunAssurans Syd Försäkrings 
AB. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 82, följande beslut: 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2020 noteras. 
2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att 
styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 82 
Årsredovisning 2020 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 
för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
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Dnr KS 99-2021 

§ 78 Årsredovisning 2020 - Söderåsens miljöförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  

2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2020 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 83, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 2) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2020 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 83 
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Claes Hallberg (S) och 
Angelie Fröjd (M): 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 2) Söderåsens Miljöförbunds 
årsredovisning för 2020 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltar inte Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Agneta Sörensson 
(M) och Mats Hannander (SD) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun  
Klippans kommun  
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 65-2021 

§ 79 Årsredovisning 2020 samt föreningsstämma - 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommuninvests ek årsredovisning för år 2020 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i 
Sverige AB för år 2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 86, följande beslut: 1) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för 
Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Kommuninvests ek årsredovisning för år 2020 noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 86 
Kommuninvest ek för årsredovisning 2020 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Claes Hallberg (S) och 
Aase Jönsson (KD): 1) Kommuninvests ek årsredovisning för år 2020 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Jäv 

P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 96-2020 

§ 80 Kommunalt partistöd - anstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. De i kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 
2021 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för 
kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara 
kommunen tillhanda senast 2021-09-30. 

2. En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-06-
30. 

3. Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, allteftersom 
ansökningarna föreligger i komplett skick. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 31 § framgår följande: 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det 
innebär att varje parti skall inkomma med sin ansökan senast den 30 juni resp 
år. 

Av kommunens Regler för kommunalt partistöd, 4 §, framgår därutöver följande: 

”Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, lämna in en ansökan till 
kommunen om utbetalning av partistöd för innevarande år. Ansökan ska 
innehålla följande dokument: 1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har 
använts föregående kalenderår. 2) Ett granskningsintyg från en av det 
mottagande partiet utsedd granskare som intygar att partiets redovisning ger en 
rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. 3) Revisionsberättelse från 
det lokala partiet avseende föregående år. 4) Protokoll från partiets lokala 
årsmöte för innevarande år.”  

Då partier, av smittskyddsskäl, önskar senarelägga sina årsmöten, finns det 
anledning att bevilja anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor 
som skall åberopas i ansökan. 

Mot bakgrund av att somliga partier kan komma att senarelägga sina årsmöten 
p g a rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det anledning att bevilja 
partierna anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor som skall 
åberopas i ansökan. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 20, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De i kommunfullmäktige 
representerade partierna medges anstånd år 2021 med att inkomma med de 
underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §. 
Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2021-09-30. 2) En formell 
ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap 
31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-06-30. 3) Beslut om partistöd fattas 
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i likhet med tidigare år löpande, allteftersom ansökningarna föreligger i komplett 
skick. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 88, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) De i kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 
2021 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt 
partistöd i Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara kommunen tillhanda 
senast 2021-09-30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i 
enlighet med Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 
2021-06-30. 3) Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, 
allteftersom ansökningarna föreligger i komplett skick. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 88 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 20 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-24 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun  
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 187 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) och 
Aase Jönsson (KD): 1) De i kommunfullmäktige representerade partierna 
medges anstånd år 2021 med att inkomma med de underlag som anges i 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara 
kommunen tillhanda senast 2021-09-30. 2) En formell ansökan åberopande 
anstånd, skall dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap 31 §, vara 
kommunen tillhanda senast 2021-06-30. 3) Beslut om partistöd fattas i likhet 
med tidigare år löpande, allteftersom ansökningarna föreligger i komplett skick. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Partier i kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr KS 96-2020 

§ 81 Ansökan om kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Kristdemokraternas ansökan om partistöd är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-21, § 21, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kristdemokraterna beviljas partistöd 
med 27 227 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 89, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 89 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31, § 21 
Ansökan om partistöd 2021 från kristdemokraterna, inkommen 2021-03-30 
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd (M): 
1) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kristdemokraterna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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§ 82 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan var 22.25 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: 
- 
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Dnr 90-2020 

§ 83 Kompletteringsbudget I 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Heltid som norm 

Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Våra verksamheter behöver 
rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren och här blir möjligheten att 
erbjuda heltidstjänster en viktig faktor i konkurrensen med andra arbetsgivare.  

Heltidsarbete ökar även det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin 
egen försörjning. Sammantaget kan positiva effekter av att fler arbetar heltid 
ses inom yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. 
Målet är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre 
utsträckning än i dag. I enlighet med överenskommelse skall Svalövs kommun i 
steg 1 erbjuda nyanställda möjlighet till heltid i enlighet med överenskommelsen 
som är gjord. Detta innebär att tjänster som tidigare varit deltid görs om till 
heltidstjänster.  

GDPR 

Arbetet med att säkerställa att Svalövs kommun följer dataskyddsförordningen 
har pågått under några år, men har intensifierats under senare tid då ytterligare 
styrdokument tagits fram, och en satsning på utbildning i form av e-learning för 
samtliga anställda gjorts. Bedömningen är dock att en punktinsats gällande stöd 
till verksamheterna vid inventering, registrering av personuppgiftsbehandlingar 
m m är av behovet. 

En projekttjänst föreslås därför under perioden 1 augusti 2021 till 31 maj 2022. 
Bedömningen är att en jurist med kort eller ingen yrkeserfarenhet skulle kunna 
utgöra detta stöd, med handledning av dataskyddsombudet, men med formell 
arbetsledning från enhetschef kansli. 

Tillsyn 

Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Detta 
gäller både trädgård och byggnader. Myndighetsnämnden är den myndighet 
som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk 
och tomter i vårdat skick. Framgång för Svalövs vill för 2020 satsa på en 
tillsynstjänst som får i uppdrag att göra en utredning för att bedöma om 
fastigheten är så illa skött att det kan innebära påföljder för fastighetsägaren. 
Om en fastighet inte underhålls i enlighet med bestämmelser i PBL kan 
myndighetsnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som när 
nödvändiga.  
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Ägardirektiv AB SvalövsBostäder 

Avkastningskravet (dvs den avkastning som ägaren kräver på ett bolags egna 
kapital) är beslutat att för året 2021 uppgå till genomsnittlig statslåneränta plus 
två procentenheter.  

I enlighet med det förslag som framförts och beslutats av styrelsen i Svalövs 
Kommunhus AB och för att möjliggöra för AB SvalövsBostäder och dess 
hyresgäster föreslås avkastningskravet för 2021 ändras och till fullo för året 
utgå. Detta innebär att bolaget under året har möjlighet att använda kapitalet för 
att återinvestera i bolagets fastigheter och förbättra för hyresgästerna.  

Flytt av personal 

I början av 2020 flyttades ekonomerna centralt till ekonomienheten. Under året 
har medarbetare tillkommit till avdelningen för att möjliggöra en bättre service ut 
till verksamheten.  För att minimera det administrativa arbetet då detta är ett 
både otydligt och onödigt arbete som försvårar uppföljningen av kostnaderna 
föreslås en justering av berörda nämnders ramar. 

Kommunalförbundet Medelpunkten 

I samband med budgeten för året minskades Vård- och omsorgsnämndens 
budget med kostnader för Kommunalförbundet Medelpunkten. Flytten skulle 
dock endast avse medlemsbidraget och inte övriga kostnader. För att 
möjliggöra bättre uppföljning och struktur flyttas därför 2 144 000 kronor från 
kommunstyrelsens ram till vård- och omsorgsnämndens ram för att möta den 
reella kostnaden. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 92, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsens budgetram utökas med 610 000 kronor för 
följande aktiviteter:  

- Heltid som norm 

- GDPR 

2) Vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 1066 000 kronor för 
följande aktiviteter:  

- Heltid som norm 

3) Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 850 000 kronor för 
följande aktiviteter: 

- Heltid som norm 

4) Myndighetsnämndens budgetram utökas med 300 000 kronor för följande 
aktiviteter:  

- Tillsyn 

5) Bildningsnämndens budgetram utökas med 940 000 kronor för följande 
aktiviteter:  

- Heltid som norm 

6) Ägardirektivet för 2021 till AB SvalövsBostäder ändras i enlighet med Bilaga 
1 till skrivelsen.  
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Utöver ovanstående punkter i kompletteringsbudgeten, föreslås följande 
ramkorrigeringar 

7) Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1564 000 kronor för följande 
aktiviteter:  

- Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från kommunstyrelsen till vård- 
och omsorgsnämnden med undantag för medlemsbidraget.  

- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen från myndighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

8) Vård- och omsorgsnämndens budgetram ökas med 2 144 000 kronor för 
följande aktiviteter:  

- Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från kommunstyrelsen till vård- 
och omsorgsnämnden med undantag för medlemsbidraget.  

9) Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 350 000 kronor för 
följande aktiviteter:  

- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen 

10)  Myndighetsnämndens budgetram minskas med 230 000 kronor för följande 
aktiviteter:  

- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 92 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-07, med bilaga 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Ledningsgruppen 
Förvaltningsekonomer 
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021 

§ 84 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt 
Rönnebergsvägen, Svalöv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån de tilldelade investeringsramar fastställda av kommunfullmäktige 2020- 
11-30, § 229, som bl.a. innehåller investeringsramarna för VA (NSVA) baserat 
på affärsplan från NSVA, budget 2021 plan 2022-23 har det kommit 
förvaltningen till kännedom att budgeten för 2021 inte kommer att innehållas. 
Det är ett specifikt projekt, Rönnebergsvägen/Onsjövägen som drar rejält över 
budget.  

NSVA har gjort en noggrann prognostisering efter uppmätning ca. 2/3 in i 
projektets etapp 2 som visar att de kalkylerar med att ytterligare 7,5 mkr behövs 
jämfört med den budget som tidigare beviljats 2021. Detta p.g.a. 
mängdökningar och ÄTA-arbeten (tilläggsarbeten). Ser NSVA på hela 
projektets budget, såsom den reviderades hösten 2020 och jämför med dagens 
kalkyl, innebär det en ökning på 30 %.  

NSVA föreslår då projektet är i slutskedet ytterligare tilläggsanslag för 2021, 
samtidigt som de totala investeringsramarna för 2022 hålls nere i samband med 
att man upprättar en affärsplan för 2022–2024. Hur mycket man klarar att hålla 
nere 2022 är inte klart ännu men att lyckas med hela beloppet som NSVA drar 
över 2021 har man svårt att se hur det ska kunna ske med tanke på de 
prioriterade objekt som ligger i planen.  

Förvaltningen ser mycket allvarligt på att projektet inte kan inrymmas i beslutad 
budget, baserat på att prognosen vida överskrider budget.  

Detta projekt har även under 2020 varit föremål för nya prognoser och 
tilläggsäskanden och fortsatt är det problem med ekonomi m m.  

Förvaltningen har mot bakgrund av ett sänkt förtroende för styrning och ledning 
av projektet från NSVA sida föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att fatta ett 
antal beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-03-24, § 43, följande beslut: 1) NSVA 
uppdras att ta fram rapport och åtgärdsplan för att komma till rätta med projekt 
Rönnebergsvägen/Onsjövägens ekonomi och tidplan. 2) NSVA uppmanas att 
minimera fördyringarna i projektet. 3) NSVA uppmanas att bereda 
kommunrepresentant möjlighet att deltaga i projekt/bygg/ekonomimöten 
tillsammans med NSVA och aktuell entreprenör för att säkerställa kommunens 
insyn. 4) NSVA uppdras att redovisa månatlig uppföljning av projektets 
ekonomi, tidplan för redovisning i samhällsbyggnadsnämnden till projektets 
färdigställande. 5) NSVA uppdras att redovisa konsekvensbeskrivning utifrån 
beslutade investeringsramar omprioriterade projekt budgetåren 2020 och 2021 
samt konsekvenserna för omprioriteringar för åren 2022 – 2023 för andra 
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projekt. 6) Samhällsbyggnadschefen uppdras kontakta juridiskt ombud för att 
klargöra ansvarsförhållandena för merkostnaderna i projektet. 7) 
Samhällsbyggnadschefen uppdras återkomma med förslag till förändringar i 
samverkan, rapporteringsrutiner från NSVA m m för att undvika liknande 
händelser framöver. 8) Kommunstyrelsen och revisionen underrättas 
omedelbart om den uppkomna situationen. 

Den efterfrågade rapporten är nu klar och redovisas i PM angående VA-projekt 
Rönnebergsvägen – Onsjövägen, daterat 2021-04-06. 

Utifrån denna rapport aviseras att utöka VA-budgeten för "Rönnebergsvägen-
Onsjövägen" med 7 500 000 kr är nödvändigt. Anledningar är bl.a. ytterligare 
utgiftsökning såsom omfattningsökning, krock med ledningar i samband med 
dammanläggning, bristfällig projekteringshandling, entreprenörens strategi för 
att omöjliggöra uppsägning av á-priser, hårdare krav än väntat från Trafikverket 
och kommun gällande tillgänglighet för trafik, ej tidigare kända ledningar som 
hanteras i samband med schakten samt bredare schakt än planerat då de 
geotekniska förhållandena är sämre än förutspått. 

Då det fortsatt råder oklarheter inom detta projektets ekonomiska status utifrån 
2020 års utfall, de prognoser som finns för dagen och hur det kommer påverka 
NSVA:s affärsplan 2022-2024 behövs rådrum för att säkerställa beloppet på 
kommande tilläggsanslag för projektet och ev andra konsekvenser. 

Trots denna tidsperiod innan beslut är det för stora konsekvenser att avsluta 
projektet i förtid för att prioritera om till en senare Affärsplan för en etapp 3. Ett 
förtida avslut av projektet skulle enligt kalkyl ha minskat slutprognos för 
projektet med 3,64 mnkr.  

Det är också av stor vikt att projektet kan slutföras enligt plan för att inte 
påverka 3:e man och Trafikverkets väg vid ytterligare ett tillfälle. Utöver detta 
harmoniserar slutförandet med öppnandet av järnvägsstation samt med delar 
av de exploateringsplaner som finns på Lantlyckan från vilket spillvatten och 
dagvatten leds till dessa nylagda ledningar, dimensionerade efter dessa 
förutsättningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-04-09, § 73, följande beslut: 1) 
Informationen från NSVA rörande rapport och åtgärdsplan för projekt 
Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt 
plan även att tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora 
konsekvenser att avsluta projektet i förtid. 2) NSVA uppdras att återkomma med 
justerade investeringsvolymer för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera 
investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de 
ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 96, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett kontrollprogram för att 
följa upp NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. Förslaget ska 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021 i samband med Mål och 
budget 2022, plan 2023 – 2024. 
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Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att 
tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser att 
avsluta projektet i förtid. 2) NSVA uppdras att återkomma med justerade 
investeringsvolymer för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera 
investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de 
ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 96 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-09, § 73 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 43 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23  

Beslutsunderlag ekonomi Rönnebergsvägen 2021-03-15 

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN, SNLN, JEBM, SARA, SAMA) 
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Dnr KS 112-2021, SBN 181-2020 

§ 85 Revidering av bestämmelser för skyddsjakt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 mars 2020 fattades beslut i samhällsbyggnadsnämnden om att revidera 
befintlig Policy för skyddsjakt så att den även innefattar hantering av grågås 
enligt gällande regler från Jaktförordningen samt beslut från Länsstyrelsen. 

Revideringar har gjorts i Policyn gällande främst hantering av grågås men även 
mindre justeringar gällande hantering av kommunjägare till privata 
fastighetsägare samt åtgärder på andra fågelarter för att enklare kunna 
hanteras och utföras i praktiken. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-03-24, § 58, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad policy för 
skyddsjakt, daterad 2021-02-24, godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 98, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Reviderade bestämmelser för skyddsjakt, daterade 2021-02-24, 
antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
revideringar av bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 98 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 58 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-10 
Reviderad policy för skyddsjakt, daterad 2021-02-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 42 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA) 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(70) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 91-2021, 604-2005 

§ 86 Prislista från Räddningssamverkan Skåne 
(RäddSam) (ersätter Föreningen brandbefäl 
Skåne-Blekinge årliga lista) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I många år har Skåne-Blekinge brandbefälsförening tagit fram en uppräknad 
prislista för varor och tjänster. Prislistan reglerade bland annat mellan-
kommunala avgifter enligt avtal om gränslös samverkan mellan 
räddningstjänsterna i Skåne och avgifter för mindre vanligt förekommande 
tjänster som t.ex. uthyrning av slang. Prislistan har sedan ett tjugotal år legat till 
grund för vissa avgifter inom räddningstjänsten i Svalövs kommun. 

Från och med 2021 har Styrelsen för Skåne Blekinge Brandbefälsförening 
beslutat att sluta med prislistan och därför föreslår Räddningstjänsten att 
fortsättningsvis använda rekommenderat priser enligt Räddningssamverkan 
Skåne (Räddsam) (se bilaga). 

Det noteras att taxor för de vanligast förekommande uppgifterna inom 
räddningstjänsten regleras i separata, av kommunfullmäktige fastställda, taxor 
såsom tillsynstaxa, taxa för sotning och brandskyddskontroll, taxa för 
automatiskt brandlarm m fl. Prislistan ska gälla där avtal med samverkansparter 
saknas. Samtliga priser i listan är exklusive moms. 

Prislistan revideras med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som 
inte rör arbetskostnader med oktober föregående år som referensmånad. 
Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras 
av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänsteman privat sektor (AKI), efter 
näringsgren SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal 
verksamhet. Referensmånad för beräkningen är oktober föregående år. 
Arbetskostnad som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 99, följande beslut: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, delegerar kommunstyrelsen till 
Räddningschefen att fortsättningsvis årligen räkna upp prislistan i enlighet med 
Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam). 

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Den rekommenderade Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne 
(RäddSam) antas.2) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 
87 (Dnr 604-2005), ska Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne 
(RäddSam) fortsättningsvis, med årliga uppräkningar, tillämpas i stället för 
tidigare prislista. 3) Kommunstyrelsen bemyndigas att fortsättningsvis årligen 
fastställa prislistan. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03 
Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) 

 

Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Kommunförvaltningen (EOL, LELE, FKRT) 
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Dnr KS 413-2020 

§ 87 Uppdrag, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande 
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. Motionen 
behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och genererade 
då ett uppdrag att utreda möjligheten till inspelning och publicering av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutet som kommunfullmäktige 2020-
10-26, § 208, fattade var: 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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 24, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras.  

Arbetsutskottet fattade vidare följande beslut: Förvaltningen uppdrags att 
presentera en prisbild för webbsändning av kommunfullmäktigemöten, med och 
utan textning. Underlaget ska finnas tillgängligt i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 103, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Informationen noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll föreslog 2021-04-12, § 103 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 208 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 81-2021  

§ 88 Anmälan av ej besvarade motioner 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ärendet bordläggs.  

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 24 mars 2021. 

Den 24 mars 2021 finns totalt 34 obesvarade motioner, 15 av dessa har varit 
under beredning i över ett år. Av dessa 15 har 7 behandlats av ansvarig 
remissinstans.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning 
avseende ej besvarade motioner per den 24 mars 2021, godkänns.  

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 104, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade 
motioner per den 24 mars 2021, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll föreslog 2021-04-12, § 104 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 25 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-03-24 

 
Protokollet ska skickas till: 
Berörda nämnder och styrelser 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF) 
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Dnr 80-2021 

§ 89 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ärendet bordläggs.  

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 2021-03-25 innehåller fullmäktigeuppdrag givna 
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-03-01. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 26, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda 
fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 105, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 
2021-03-25 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll föreslog 2021-04-12, § 105 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 26 
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Berörda nämnder och styrelser 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF) 
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Dnr KS 55-2021, SBN 165-2021 

§ 90 Svalövs kommuns Trafikstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid framtagandet av ny översiktsplan har behovet av ett samlat dokument 
gällande kommunens planering för olika trafikslag uppmärksammats. 
Trafikverket rekommenderar kommuner att ha en trafikstrategi och ser 
trafikstrategin som ett bra verktyg att samordna trafikfrågor och 
samhällsplanering i kommunens övergripande planering. Idag saknar 
kommunen något styrdokument för trafiksystemet. Trafikstrategin ska underlätta 
framtida planering och utveckling av kommunens trafiksystem i den riktning 
som kommunens inriktningsplanering beskriver, genom att tydliggöra 
kommunens vision och övergripande strategier.  

Strategin kommer att bestå av tre delar. Del ett behandlar en 
nulägesbeskrivning av kommunens trafiksystem med dess utmaningar och 
brister. Del två behandlar utveckling av vision och mål för kommunens 
trafiksystem. Del tre behandlar att konkretisera målen i strategier för varje 
trafikslag. Den planerade beslutsgången för trafikstrategin är 
samhällsbyggnadsnämnden i oktober och sedan vidare till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i november 2021. 

Styrgruppen kommer under styrgruppsmötena få möjlighet att ge synpunkter på 
nulägesbeskrivningen, ambitionsnivåer på vision och mål samt de strategier 
som sätts upp för respektive trafikslag. Träffarna kommer att vara två timmar 
per tillfälle. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-02-17, § 20, följande beslut: 1) Under 
förutsättning att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnads-nämnden i uppdrag 
att ta fram en trafikstrategi antas föreliggande projektplan. 2) Under 
förutsättning att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnads-nämnden i uppdrag 
att ta fram en trafikstrategi inrättas en styrgrupp med nämndens ordinarie 
ledamöter. Vid förhinder kan personlig ersättare delta istället. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras gå vidare med att ta 
fram en trafikstrategi för Svalövs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 58, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras gå vidare med att ta fram en 
trafikstrategi för Svalövs kommun. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, § 52.  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(70) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 52 
Kommunstyrelsen protokoll 2021-03-08, § 58  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 20 
Tjänstebeskrivelse, daterad 2021-02-03 
Projektplan Trafikstrategi för Svalövs kommun 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MAST, SARA) 
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Dnr KS 57-2021, SBN 532-2019 

§ 91 Plan för inventering av nedlagda deponier i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

I egenskap av verksamhetsutövare är Svalövs kommun ansvarig för 
underökning och efterbehandling av nedlagda kommunala deponier i 
kommunen. Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön 
negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av 
deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda deponier ofta en sämre placering 
utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människors 
hälsa och för miljön åtgärdas. När det gäller nedlagda kommunala deponier 
ansvarar kommunerna för att undersöka dem och bedöma deras risker. 

Under 2018 genomförde Svalövs kommun undersökningar i enlighet med MIFO 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 av de 18 nedlagda 
kommunala deponier som finns i kommunen. Av dessa blev tio deponier 
klassade i riskklass 3, sju i riskklass 2, och en i riskklass 1. 

Efter föreläggande från Söderåsens miljöförbund ska översiktliga 
undersökningar motsvarande MIFO fas 2 genomföras på samtliga deponier 
riskklass 1 och 2. Undersökningarna syftar till att kontrollera vilka föroreningar 
som förekommer, i vilka halter de förekommer, vilken utbredning föroreningarna 
har samt eventuella spridningsvägar. Baserat på dessa undersökningar ska ny 
kommunen föreslå en ny riskklassning samt en åtgärdsplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Söderåsens miljöförbund 
tagit fram en plan för inventering av de nedlagda deponier som Svalövs 
kommun är ansvarig för. Syftet med planen är att fastställa en tidsplan för 
framtagande och genomförande av översiktliga undersökningar samt påföljande 
åtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 31, kommunstyrelsen 
föreslå kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Plan för inventering av 
nedlagda deponier i Svalövs kommun antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 60, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun antas. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, § 53.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 53 
Kommunstyrelsen protokoll 2021-03-08, § 60 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 31 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 
Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun, daterad 2021-02-
02 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, BRFG, SARA) 
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Dnr KS 161-2018, SBN 25-2018 

§ 92 Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för 
utbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om en strategi för utbyggnad 
av laddstolpar i kommunen. Kommunförvaltningen fick bland annat uppdraget 
att med AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi 
för installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 

Sedan beslutet fattades av fullmäktige har arbetet med kommunens 
översiktsplan fortskridit. I denna plan redovisas på övergripande nivå bland 
annat olika teman. Till exempel Tema Energi och klimat med följande 
planeringsprinciper: 

 Vi arbetar för att säkerställa en robust energidistribution och att 
eleffekten är tillräcklig och säkrad,  

 Vi planerar för att uppnå en effektiv energianvändning och cirkulära 
energiflöden 

 Vi ska vara en förebild inom lokal energiproduktion 

Vidare har det för år 2021 avsatts investeringsmedel för byggnation av 
laddstolpar. För närvarande pågår det en politisk beredning om att eventuellt 
bilda ett kommunalt energibolag varför fullmäktiges beslut i juni 2018 delvis 
spelat ut sin roll.  

Sammantaget kommer kommunens strategier kring teknisk försörjning hanteras 
inom ramen för den kommande översiktsplanen. Därför föreslås att fullmäktiges 
beslut från den 18 juni 2018, § 109, upphävs. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 17, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 
2018-06-18, § 109, upphävs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 62, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, upphävs. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, § 54.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 54 
Kommunstyrelsen protokoll 2021-03-08, § 62  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 17 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-02-03 
Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-18, § 109 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(70) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
SvaBo/SvaLo 
Kommunförvaltningen (LELE, SARA) 
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Dnr KS 113-2021, SBN 262-2021 

§ 93 Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28:e maj 2018 antog kommunfullmäktige ”Åtgärdsprogram för Svalövs 
miljömål 2017-2022”. Under kapitlet ”Hållbara transporter” ges 
samhällsbyggnadsförvaltningen och SVABO/SVALO i uppdrag att bygga ut 
laddinfrastrukturen för elbilar. 

Som ett led i att fullfölja detta uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en plan för utveckling av intern och publik laddinfrastruktur i Svalövs 
kommun. Syftet med planen är att ge vägledning i arbetet med att utveckla 
laddinfrastrukturen i kommunen. Planen innehåller en nulägesbeskrivning av 
befintlig laddinfrastruktur i kommunen, prognoser över framtida behov, riktlinjer 
för utbyggnad av laddinfrastruktur samt en plan för utbyggnad av 
laddinfrastrukur. Planen omfattar publik laddinfrastruktur för allmänheten samt 
interna laddplatser för kommunens fordonsflotta och anställda. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-03-24, § 61, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Under förutsättning att 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, om strategi för utbyggnad av 
laddstolpar upphävs, antas laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023, 
daterad 2021-03-10. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-04-12, § 97, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, 
om strategi för utbyggnad av laddstolpar upphävs, antas laddinfrastrukturplan 
Svalövs kommun 2021-2023, daterad 2021-03-10. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 97 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 61 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-10 
Förslag till Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023, daterad 2021-
03-10 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELNP, SARA) 
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Dnr KS 372-2020 

§ 94 Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i 
Teckomatorp 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

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 avses behandlas av 
kommunstyrelsen och fullmäktige i mars månad 2021. 

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. 
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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. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-01-11, § 7, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 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. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 36 och 
2021-03-22, § 55. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 55 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 36 
Kommunstyrelserna protokoll 2021-01-11, § 7 
Förslagsskrivelse daterad 2020-11-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 190 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG) 
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Dnr KS 120-2021 

§ 95 Interpellation, 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.  

Beslutsunderlag 

Interpellation, inkommen 2021-04-01 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanterna  
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Dnr KS 361-2020 

§ 96 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 att bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 

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 
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Dnr KS 56-2021 

§ 97 Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till 
stöd för FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V) inkom 
2021-02-25 med motionen: Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för 
FN:s  konvention om kärnvapenförbud 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande (RÅ 1990 ref. 9) ansett att 
opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som 
normalt endast ankommer på staten och inte på kommuner. I målet hade 
kommunfullmäktige dels beslutat att uttala sig för att kommunen förklaras som 
kärnvapenfri zon, dels att kommunen var beredd att ta emot besök av 
främmande örlogsfartyg endast om dessa uttryckligen garanterade att de inte 
medförde kärnvapen. Domstolen fann därför att kommunfullmäktiges beslut i 
sin helhet föll utanför den kommunala kompetensen (jfr. 2 kap. 2 § 
kommunallagen (2017:725)). 

Förvaltningsrätten i Göteborg har i en dom1 2021-02-26 behandlat ett beslut i 
Göteborgs kommuns fullmäktige 2020-08-20, vilket just innebar att Göteborgs 
kommun skulle ansluta sig till en kampanj från den internationella 
intresseorganisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet. Domen har dock 
överklagats till Kammarrätten i Göteborg2. 

Det förslag i motionen som framförts av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, och 
Miljöpartiet om att kommunen skriver på ICAN:s uppmaning för att visa sitt stöd 
för hur viktigt kommunen anser att det är att förbjuda kärnvapen, innebär att 
kommunen ställer sig bakom en uppmaning till svenska staten att agera på ett 
visst sätt genom att ratificera en internationell konvention. Detta är att anses 
som en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området och ligger således 
inte inom kommunens kompetensområde. Då motionen således inte avser 
någon kommunal angelägenhet, föreslår ordföranden att kommunfullmäktige 
avskriver motionen enligt 5 kap. 35 § KL.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22, § 59. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 59 
Motion, inkommen 2021-02-25 

                                                   
1 Mål nr 11052-20 
2 Mål nr 1721-21 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN)  
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Dnr 224-2019 

§ 98 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande 
kommunikation 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen: 
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

 Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur 
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.  

 Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt 
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.  

 Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som 
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.   

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 268, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 213, 
2020-11-30, § 244 samt 2020-12-10, § 257. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 279 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 29 och 
2021-03-22, § 58.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 58 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 279 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 257 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 244 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 213 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 268 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17 
Remitteringsbeslut 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132 
Motion, inkommen 2018-12-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 276-2019 

§ 99 Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
 

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. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-12-22, § 283, följande beslut: 1) Ordförandens 
förslag till yttrande över motionen antas som kommunstyrelsens eget.  

Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
1) Motionen bifalles, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att 
bilda ett bolag för ändamålet i enlighet med liggande föreslag; Svalövs Energi 
AB. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 35 och 
2021-03-22, § 59.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 59 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 35 
Kommunstyrelserna protokoll 2021-01-11, § 6 
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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 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS) 
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Dnr 305-2019 

§ 100 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när 
Leader-projektet avslutas 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen: 
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen 
yrkas följande:  

 Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda 
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när 
Leaderprojektet avslutas.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet 
bordlägges.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 269, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 214, 
2020-11-30, § 245 samt 2020-12-10, § 258. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 280 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 30 och 
2021-03-22, § 60.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 60 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 280 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 258 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 245 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 214 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 269 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02 
Remitteringsbeslut 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150 
Motion, inkommen 2019-09-10 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD) 
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Dnr 373-2019 

§ 101 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga 
samlad rapport till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
1.  

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 2021-12-22, § 281 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 31 och 
2021-03-22, § 61.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 61 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 31 
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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) 
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Dnr KS 379-2019 

§ 102 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
2.  

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 2021-12-22, § 282 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 32 och 
2021-03-22, § 62. 

Beslutsunderlag 

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 130-2020 

§ 103 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och 
vitalisera politiken i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Ärendet bordläggs. 
1.  

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom 
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera 
politiken i Svalövs kommun.  

I motionen föreslås följande:  

 Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som 
beslutar vem som kan beredas insyn i nämnder.  

 Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med 
insynsplats själv utser vem man vill ska representera partiet i nämnden.  

 Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i 
överläggningar och föra sin åsikt till protokollet.  

 Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna 
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas 
inför beslut.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 272, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, 
daterat 2020-09-17. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 217, 
2020-11-30, § 248 samt 2020-12-10, § 261. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-22, § 283 följande: Ärendet behandlas 
vid senare tillfälle. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22, § 33 och 
2021-03-22, § 63.  
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 63 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 33 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 283 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-22, § 279 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 261 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 248 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 217 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 272 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14 
Yttrande, daterad 2020-09-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76 
Motion, inkommen 2020-03-30 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 241-2020 

§ 104 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 sammanträde 2021-02-22, § 34 och 
2021-03-22, § 64. 

Beslutsunderlag 

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: 
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Motionären  
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 105 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 sammanträde 2021-03-22, § 65.  

Beslutsunderlag 

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 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75 
Motion, inkommen 2020-02-17 

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


