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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.30–14.37 

Beslutande Johan Wigrup (C), tjg ersättare för Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD), tjg ersättare för Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ersättare för Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annie Karlsson (S) 
Anna Berg von Linde (M) – deltog via Teams 
Agneta Sörensson (M) – deltog via Teams 

Insynsplats Charlotta Eldh (MP) 

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson 
Nämndsekreterare Helena Heintz 
Nämndsekreterare Sara Rävås 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-09-29, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 246 – 247  

Sekreterare   

 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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§ 246 Beslutad ärendelista 

§ 247 Kommunutredningen (dir 2017:13 resp 2019:12, samt SOU 2020:8) - 
remissyttrande ........................................................................................... 4 
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Dnr 42-2020 

§ 247 Kommunutredningen (dir 2017:13 resp 2019:12, 
samt SOU 2020:8) - remissyttrande 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Ej deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 februari 2020 överlämnade den parlamentariskt sammansatta 
Kommunutredningen sitt slutbetänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). till Civilminister Lena Micko. 
Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka 
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.   

Betänkandet har skickats på remiss, men Svalövs kommun har inte fått en 
inbjudan till att yttra sig angående slutbetänkandet av Kommunutredningen 
”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 
2020:8). Då det är möjligt för andra än inbjudna att yttra sig föreslås Svalövs 
kommun ta tillvara på den möjligheten.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-09-01, § 49, följande beslut: 1) 
Svalövs kommun ska lämna yttrande gällande slutbetänkandet ”Starkare 
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). 2) 
Kommunstyrelsen fastslår yttrandet under september 2020 för att skicka in det 
senast 30 september 2020 till Regeringskansliet.   

Kommunstyrelsen fattade 2020-09-14, § 236, följande beslut: 1) Förslag till 
yttrande remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna och 
remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast på torsdagen den 24 
september 2020. 2) Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extra 
sammanträde den 28 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 236 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-01, § 49 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26 
Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU2020:8) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Föreliggande förslag till yttrande 
antas som kommunstyrelsens eget. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

Protokollsanteckning från Torbjörn Ekelund (L):  

Liberalerna i Svalövs kommun har drivit frågan om kommunsammanslagning. 

Då Liberalerna i Svalövs kommun under flera valrörelser drivit frågan om 
kommunsammanslagning som medel för att effektivisera verksamheten i 
kommunen så kommer vi inte att delta i beslutet rörande yttrande till 
kommunutredningen.  

Det främsta skälet till att Liberalerna fortfarande menar att det vore önskvärt att 
minska Skånes 33 kommuner till ett lägre antal med större 
verksamhetsområde. Dessutom vill inte Liberalerna genom att delta i beslutet, 
binda upp sig för att inte i framtiden driva denna fråga i olika politiska 
sammanhang.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Regeringskansliet 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 


