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Ej tjänstgörande ersättare:
Lennart Pettersson (S)
Ingrid Ekström (SD)
Hjördis Nilsson (FP)
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Rolf Jonsson (MP)
Övriga:
-
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Dnr 828-2010

Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende
näringslivsfrämjande arbete m m
Sammanfattning
Svalövs kommun beslutade i kommunfullmäktige 1998-02-23, § 23, att ställa sig
bakom bildandet av FöretagsAlliansen och godkände förslaget till stadgar för
föreningen, att för verksamhetsåret 1998 överföra medel motsvarande i
internbudget upptaget nettobelopp för 1998, reducerat med den tid som förlupit av
året vid tidpunkten för ikraftträdande av avtalet, samt bemyndigades
kommunstyrelsen att fatta kompletterande beslut i ärendet.
Bakgrunden till beslutet stod att finna i en gemensam utredning mellan kommunen
och företagsföreningarna inom kommunen som pågått sedan 1997 och som
mynnade ut i förslaget att företagsföreningarna bildade FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för (FA) och att kommunen överlämnade det operativa
näringslivsarbetet till FA. Syftet med åtgärden finns bl. a. beskrivet i
minnesanteckningar daterade 1997-06-16 och är där formulerade på följande sätt:
att ge företagarna ett ökat och direkt inflytande över kommunens näringslivsarbete
(medför också större ansvar), att som komplement till befintliga lokala
företagsorganisationer utgöra ett kommuntäckande nätverk, att genom ”intern”
information och marknadsföring gynna det lokala näringslivet (ex ”handla i
kommunen” vid i övrigt lika villkor), samt att skapa en gemensam syn på och
inställning till näringslivsarbetet och därmed öka förutsättningarna för
etableringar
Kommunfullmäktiges beslut verkställdes genom att det tecknades en
överenskommelse mellan Svalövs kommun och FA avseende övertagande av
näringslivsfrämjande arbete m m. Överenskommelsen är daterad 1998-06-15 . I
överenskommelsen anges följande omfattning av den verksamhet som överfördes
från kommunen till FA: 1) Rådgivning och informationsspridning till befintliga
företag, 2) Nyföretagarservice, 3) Medverkan i kommunens kontakter i
etableringsärenden, 4) Arrangerande av ca 4 företagsträffar årligen, 5)
Arrangerande av div. studiecirklar motsv., 6) Arrangerande av mässor (hittills vart
annat år), samt 7) Deltagande som part med, i förekommande fall, ekonomiskt
ansvar i ett antal pågående projekt, f.n. Starta eget, Ta steget ut och Kvinnligt
resurscentrum. I vissa fall kan det dock av formella skäl vara nödvändigt att
kommunens tår som part. Varje deltagande i nytt projekt får bli föremål för
diskussion mellan parterna.
Avtalet trädde i kraft 1998-09-01. Följande finns skrivet när det gäller uppsägning
av avtalet: ”Då avtalet bygger på att ett bidrag beviljas föreningen, får avtalet sägas
upp med sex månaders varsel i det fall det i budgetramarna för nästkommande år
inte beviljas medel för ändamålet. Båda parter kan i övrigt säga upp avtalet med
sex månaders varsel. Ev. utbetalda medel som avser del av år för vilket avtalet då
inte gäller ska återbetalas”.
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Lösningen byggde på tanken om ett gemensamt partnerskap och samarbete mellan
kommunen och företagarna i kommunen via FA och att kommunen gav ett bidrag
till FA för att bedriva det operativa näringslivsarbetet för kommunens räkning.
Under de kommande åren kom även diskussionerna om näringslivsfrågor att handla
om kommunens turismverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, §
134, i samband med antagande av Ekonomiska förutsättningar, mål och riktlinjer,
budget 2002 plan 2003-2004, följande beslut: Det operativa ansvaret för
turismfrågor överlåtes från kommunstyrelsen till FA.
Kommunstyrelsekontoret diskuterade under hösten 2001 med FA om villkor för
Svalövs kommuns anslag till den operativa turismverksamheten enligt följande:
1) Verksamheten bedrivs inom ramen för Svalövs kommuns beslutade ”Plan för
besöksnäringen”. 2) Föreningen övertar de kommunala anställningarna som gäller
2002-01-31. 3) Svalövs kommuns vapen och logotyp får användas efter
överenskommelse med Svalövs kommun. 4) Anslaget utbetalas i förskott den 1
januari motsvarande 60 % och den 1 juli motsvarande 40 % mot uppvisande av
årsredovisning, verksamhetsberättelse och godkänd revisionsrapport, vilka ska
vara ingivna senast 31 mars. 5) Anslaget för år 2002 utgår med 1 100 tkr enligt
specifikation. Anslaget för nästföljande år beslutas av kommunfullmäktige senast
december månads utgång. 6) På samma villkor som övriga kommunala
verksamheter har turismverksamheten telefonanknytningar anslutna till
kommunens växel och service, löpande IT support från, tillgång till möteslokaler
samt kontorsmaterial och porto i kommunhuset. 7) Föreningen övertar inventarier
enligt förteckning. I det fall anslagstilldelningen upphör återlämnas vid tidpunkten
aktuella inventarier. 8) Svalövs kommun bestrider kostnaderna för medlemskapet i
Skånes turistråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-29, § 38, följande:
”FöretagsAlliansen medgives anslag grundat på ovanstående villkor.
Kommunstyrelsekontoret uppdras verkställa utbetalningen av anslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-02-11 § 25 att notera informationen.”
Bakgrunden till att man denna gång inte valde att teckna avtal, utan att kommunen,
fattade ensidigt beslut, var att man utgick från att LOU då inte var tillämplig.
Mot bakgrund av diskussioner om LOU och förhållandet mellan Svalövs kommun
och FA gjordes våren 2010 en rättsutredning av Lindahls Advokatbyrå KB.
Utredningen klargör att gällande förhållande inte är förenligt med LOU. Man
pekade dessutom på att LOU torde gälla även FA. Även momsfrågan berörs i
utredningen. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2010-05-17. Nu
föreligger som en konsekvens av bedömningarna ett förslag om uppsägning av
avtalet och återgång av verksamheterna till kommunen. I förslaget konstateras
också att även det faktum att enskilda företagare har uttryckt behov av närmare
samverkan med kommunen gör att frågan om organiseringen av kommunens
näringslivsarbete behöver förändras.
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Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 att kommunförvaltningen uppdras, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ta fram förslag till överenskommelse
avs. formerna för återföring av verksamheterna till kommunen, bl. a. vad avser
personal, inventarier och ev. övertagande av olika avtal/partsförhållanden.
Kommunförvaltningen uppdrogs också låta ta fram svarsskrivelse till
FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för juridiska ombud. Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas underteckna densamma.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. Det operativa arbetet för
näringslivs- och turismfrågorna skall efter överenskommelse mellan parterna så
snart som möjligt återföras till kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att
ske på längre sikt än 6 (sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs
kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för. Kommunstyrelsen
medges fatta kompletterande beslut i ärendet.
Vid sitt sammanträde 2010-11-29, § 140, beslutade kommunfullmäktige med s k
minoritetsåterremiss följande: Ärendet återremitteras för att Svalövs kommun ges
möjlighet att ta upp förhandlingar med FöretagsAlliansen, samt att en
konsekvensutredning över kommunens övertagande av alliansens verksamheter
utreds.
Nu föreligger skrivelse från kommunstyrelsens ordförande m fl, daterad 2010-1208, som svar på kommunfullmäktiges återremiss.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, dess vice ordförande
Charlotte Wachtmeister samt ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn
Ekelund, daterad 2010-12-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 140
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse till
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för, daterad 2010-11-25
PM från Advokatfirman Lindahl KB, daterat 2010-11-19
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 172
Skrivelse från Advokatfirman Bergman & Persson, daterad 2010-11-12
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S);
kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) och
ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterad 201011-02
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 89
Minnesanteckningar från möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för 2010-04-22
Inbjudan till möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för 2010-04-22 daterad 2010-04-06
Minnesanteckningar från möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för 2010-01-13
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Inbjudan till möte mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för 2010-01-13, daterad 2009-12-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2002-01-29, § 38
Kommunfullmäktiges protokoll, 2001-06-25, § 134
Kommunfullmäktiges protokoll 1998-02-23, § 23
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S):
Föreliggande skrivelse överlämnas till kommunfullmäktige som svar på
minoritetsåterremissen.
Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och Birgitta Jönssons (S)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Överenskommelsen med
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska förening daterad 1998-06-15
sägs omgående upp. Det operativa arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall
efter överenskommelse mellan parterna så snart som möjligt återföras till
kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att ske på längre sikt än 6 (sex)
månader efter överenskommelse mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för. Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i
ärendet.
Christer Laurells (C) och Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: I första hand: 1) Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ekonomiska förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. 2)
Kommunens representanter i FöretagsAlliansens styrelse uppdras att föreslå en
ombildning av den ekonomiska föreningen till aktiebolag. 3) Under förutsättning
av FöretagsAlliansens ombildning till aktiebolag, uppdras kommunstyrelsen att
upprätta förslag till nytt avtal mellan det nybildade aktiebolaget och Svalövs
kommun, med samma innebörd som det nuvarande avtalet. Avtalet ska föreläggas
kommunfullmäktige för godkännande. 4) Kommunstyrelsen medges fatta
kompletterande beslut i ärendet. I andra hand: Kommunstyrelsen uppdras att, enl
Lagen om Offentlig Upphandling, upphandla de tjänster som FöretagsAlliansen
idag utför åt Svalövs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl förslag
till beslut i kommunfullmäktige och Christer Laurells m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige (förstahandsyrkandet), och finner att kommunstyrelsen antar
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Laurells m fl förslag till beslut
i kommunfullmäktige (andrahandsyrkandet), och finner att kommunstyrelsen avslår
det.
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Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande skrivelse överlämnas till kommunfullmäktige som svar på
minoritetsåterremissen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp.

•

Det operativa arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall efter
överenskommelse mellan parterna så snart som möjligt återföras till
kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att ske på längre sikt än 6
(sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för.

•

Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i ärendet.

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson reserverar sig till förmån för Christer
Laurells m fl yrkanden.
Protokollsanteckning
Aase Jönsson (KD) meddelar att (KD) ställer sig bakom Christer Laurells yrkande.
Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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