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Dnr - 

§ 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, 
begränsas kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30 till att endast 
hantera ett ärende, avseende utökat anslag till kommunstyrelsens 
förfogande för behov av åtgärder med anledning av pandemin. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det 
anledning att överväga att begränsa kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
03-30. 

Av fullmäktiges arbetsordning, § 9, framgår följande: ”Om det föreligger 
särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta 
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
tillkännages på lämpligt sätt.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Gruppledardiskussioner 2020-04-06 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, ställes 
aviserade gruppledardiskussioner in tills vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Presidiet har tidigare tagit initiativ till gruppledardiskussioner gällande revidering 
av reglementen nämnder och styrelser och Bestämmelser om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det 
anledning att överväga att ställa in dessa tills vidare. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 4 Middag för jubilarer 2020-05-13 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, skjuts 
middagen för jubilarer på framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den årliga middagen för att uppmärksamma jubilarer, såväl förtroendevalda 
som anställda, har hittills planerats till 2020-05-13 på Trolleholms slott. 

Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det 
anledning att överväga att skjuta denna på framtiden. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 5 Nya svenska medborgare – ceremoni 2020-06-06 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Mot bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, får 
ceremonin med utdelning av bordsflagga ske vid ett senare tillfälle än 
vid nationaldagen 2020-06-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Den lagstadgade1 ceremonin med utdelning av bordsflagga till nya svenska 
medborgare har de senaste åren skett vid föreningsarrangemang i 
Teckomatorp och Kågeröd. Det går inte att idag bedöma om 
nationaldagsfirandet kommer att kunna genomföras av föreningarna på 
sedvanligt sätt, varför det mot bakgrund av rådande omständigheter gällande 
Covid-19, finns anledning att överväga att skjuta ceremonin på framtiden 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Berörda föreningar 
 

                                                   
1 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, § 29 
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Dnr 50-2020 

§ 6 Bestämmelser för uppvaktningar m m - revidering 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut 
 

1. Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser för uppvaktningar m 
m antas att gälla fr o m 2021-01-01. 

2. De förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under 
innevarande mandatperiod, får den i samband med utdelningen år 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns skäl att genomföra smärre förändringar av dokumentet Bestämmelser 
för uppvaktning m m.  

Svalövs kommun har sedan många år haft en komplicerad beräkningsgrund för 
gratifikation för förtroendevalda: ” Bestämmelserna skall tillämpas på sådant 
sätt att varje års ledamotskap i ovan nämnda organ eller motsvarande tidigare 
nämnder samt uppdrag som revisor räknas som halvt år för tillgodoräknande av 
tid och för erhållande av minnesgåva, medan ifråga om ordförandeskap 
(ordförande + ledamot) i nämnda organ varje år räknas som helt år.” 

Det har i registret över förtroendevalda varit möjligt att göra dessa beräkningar, 
efter att kommunen låtit programmera ett särskilt tillägg till systemet. Detta 
kommer efter en nödvändig uppdatering under året inte längre vara möjligt. 

Av detta skäl, och eftersom beräkningsgrunderna allt sedan införandet, varit 
svåra att förklara och lett till många frågor, föreslås att kommunen avskaffar 
denna beräkningsgrund och, i likhet med andra kommuner, inför en rak 
beräkning, som innebär att man efter en period om 20 år som förtroendevald 
(dock inte som ersättare) erhåller minnesgåvan. 

Förändringen föreslås träda i kraft 2021-01-01, men för att ingen skall uppleva 
sig förfördelad, föreslås att de två som enligt de nuvarande 
beräkningsgrunderna skulle ha erhållit minnesgåva under återstoden av 
innevarande mandatperiod (2021 och 2022), får det. Dessa föreslås utdelas i 
samband med det sedvanliga firandet av jubilarer, prel i maj 2020. Under 2020 
kvalificerar sig f ö tre förtroendevalda för minnesgåvan. 

De bör också övervägas om § 1 i kapitlet B Övriga uppvaktningar samt 
kommentaren till denna skall strykas, då den inte tillämpats på många år. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-03-19 
Bestämmelser för uppvaktningar m m 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 18 (Dnr 410-203) 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, CHM, CEN) 
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Dnr 290-2019 

§ 7 Motion, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut 
 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från 
kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande 
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. I motionen 
föreslås följande: 

 ”Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv, 
anpassad lösning för Svalövs kommun som underlag för beslut för att 
senast december 2019 införa webbsända kommunfullmäktige 
sammanträden.   

 Att förvaltningen skapar ett digitalt biliotek där både politiker och 
allmänheten kan titta på webbsändningar i efterhand.  

 Att i kostnadsförfrågan även ha med att det skall finnas möjlighet att 
ställa fråga hemifrån, samt att i förväg visa på vilka möten som detta 
ska tillåtas på.  

 Att i media, på hemsidan och på Svalövs Facebook sida informera om 
arbetet långt i förväg för att ska en förväntning.”  

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 202, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsens för beredning. 

Motionen har därefter remitterats till kommunfullmäktiges presidium för 
yttrande. 

Ämnet har varit föremål för motioner vid flera tidigare tillfällen, 2004 (Dnr 505-
2004) från Harry Franzén (SD) och 2015 (Dnr 614-2015) från Fredrik Jönsson 
(C) och Lennart Pettersson (C). Den senare bifölls, och en utredning 
genomfördes. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 2016-03-21, § 
37 (Dnr 1208-2015). 

Fullmäktige fattade då följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner 
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar 
för webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till 
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser. 
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Den då genomförda utredningen torde fortfarande kunna utgöra ett underlag för 
beslut om tillförande av medel. 

Något beslut om att tillföra budgeten anslag för ändamålet har dock inte fattats, 
varken för budgetåret 2017, 2018, 2019 eller 2020. Frågan har inte prioriterats. 

Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett 
anslag för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en 
prioriterad fråga. 

Vår bedömning är att, om man väljer att börja webb-sända fullmäktiges 
sammanträden, måste produktionen ge ett professionellt och seriöst intryck. För 
att vara informativ, bör fler än en kamera användas, och t ex aktuellt ärende 
och talare framgå. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2020-03-19 
Remittering från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202 
Motion, inkommen 2018-11-26 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN) 
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Dnr 341-2019 

§ 8 Yttrande, motion Redovisning av bifallna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut 
 

1. Mot bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses 
motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Johan Wigrup (C), J Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom 
2019-10-14 med motion, Redovisning av bifallna motioner. 

I motionen föreslås följande: 

 Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de 
bifallna motionerna.  

 En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är 
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 176, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Motionärerna pekar i motionen på den viktiga frågan gällande uppföljning av 
fattade politiska beslut. Som en konsekvens av revisonens granskningsrapport 
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut (Dnr KS 81-2020) kommer 
en Rutin för återrapportering av fullmäktiges beslut (Dnr KS 92-2020) inom kort 
att beslutas. 

Rapporten har understrukit vikten av denna typ av uppföljning, och också att 
uppdrag tidsätts och ges de resurser som är nödvändiga för genomförandet.  

Det kan också konstateras att givna uppdrag m m fortlöpande måste ses över 
och politiskt prioriteras, bl a mot bakgrund av skiftande politiska majoriteter. 

Som en konsekvens av rapporten tar förvaltningen nu fram ett förslag till Rutin 
för återrapportering av fullmäktiges beslut, vilken avses beslutas inom kort. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2020-03-19 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 176 
Motion, inkommen 2019-10-14 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr - 

§ 9 Revisionsplan 2020 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har ännu inte presenterat ett uppdaterat förslag till revisionsplan för 
år 2020, inför sitt beslut om antagande. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


