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Dnr 90-2020 

§ 13 Remissvar avseende mål- och budget 2021 med 
plan 2022 – 2023 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Fullmäktiges presidium överlämnar yttrande, daterad 2020-09-17, 
avseende ramar för mål- och budget 2021 med plan 2022 – 2023 till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17, § 192, att remittera Mål och Budget 
2021, plan 2022-2023 till nämnderna.  

Presidiet har inför yttrandet inhämtat revisionens synpunkter på förslagen 
budgetram.  

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad 2020-09-17 
Minnesanteckning från möte med revisionen, 2020-09-10 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17, § 192, 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Fullmäktiges presidium överlämnar yttrande avseende 
ramar för mål- och budget 2021 med plan 2022 – 2023 till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 130-2020 

§ 14 Yttrande över motion, Återupprätta 
insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs 
kommun 

Fullmäktiges presidiums beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget.  

Fullmäktiges presidiums förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, daterat 2020-
09-17.  

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. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad 2020-09-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76 
Motion, inkommen 2020-03-30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Ordförandes yttrande, 
daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget.  

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till presidiets 
yttrande, daterat 2020-09-17. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 171-2020 

§ 15 Svar på Öppet brev till kommuner med vänorter i 
Polen 

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Svar på Öppet brev till kommuner med vänorter i Polen överlämnas till 
Öppna Moderaterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 maj 2020 inkom till Svalövs kommun skrivelsen Öppet brev till 
kommuner med vänorter i Polen, undertecknat Kim Nilsson, 
Förbundsordförande Öppna Moderater, Moderaternas hbtq-förbund. 

Beslutsunderlag 

Svar på brev, daterad 2020-09-16 
Öppet brev, inkom 2020-05-13 
Bilaga: utkast till brev  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Svar på Öppet brev till kommuner med vänorter i Polen 
överlämnas till Öppna Moderaterna.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Öppna Moderater  
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Dnr 298-2020, 358-2017 

§ 16 Rätt till ersättning för reducering av bonus på 
grund av tjänstledighet för politiskt uppdrag  

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning inför vidare 
hantering.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan om ersättning för reducering av bonus på grund 
av tjänstledighet för politiskt uppdrag. Då detta inte regleras i nuvarande 
ersättningsbestämmelser överlämnas ärendet till förvaltningen för utredning 
inför vidare hantering.    

Beslutsunderlag 

Förfrågan om ersättning för reducering av bonus, inkommen 2020-03-25. 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019-2022, 
antagna 2018-10-29 § 158  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning inför 
vidare hantering.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
Eva Inhammar 
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Dnr 358-2017 

§ 17 Ersättning för förlorad arbetsinkomst avseende 
möten som blivit inställda eller flyttade med kort varsel 

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning inför vidare 
hantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
avseende möten som bokats om, ställts in eller där ersättare inte förväntats 
delta.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019-2022, 
antagna 2018-10-29 § 158  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning inför 
vidare hantering. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 307-2020 

§ 18 Beslut om brandbil  

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Tidigare beslut om försäljning av brandbil till vänorten Kedainiai 
upphävs.   

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges presidium har tidigare fört diskussioner med vänorten Kedainiai 
angående försäljning av brandbil. Detta är inte längre aktuellt och därmed 
upphävs tidigare beslut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): Tidigare beslut om försäljning av brandbil till vänorten 
Kedainiai upphävs.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 19 Sittning vid kommunfullmäktiges sammanträden 
under återstoden under 2020  

Fullmäktiges presidiums beslut 

1. Ordförande bemyndigas fatta beslut om sittning vid fullmäktiges 
sammanträden under återstoden av 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Antagen arbetsordning stipulerar att presidiet anvisar platser vid fullmäktiges 
sammanträde. I och med att fullmäktiges sammanträden under hösten hålls i 
andra lokaler än fullmäktigesalen pga covid-19, bemyndigas ordförande att fatta 
beslut om sittning inför respektive sammanträde fram till 2020-12-31.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Ordförande bemyndigas 
fatta beslut om sittning vid fullmäktiges sammanträden under återstoden av 
2020.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 20 Nya svenska medborgare  

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ceremonin för nya svenska medborgare ska hållas minst en gång varje år. 
Förslagsvis hålls ceremonin under 2020, i december.  

  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


