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Johan Wigrup (C), tjg ers för Fredrik Jönsson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Annie Karlsson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf
Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Mats Hannander (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD)
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Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Agneta Sörensson (M) (via länk)
Anna Berg von Linde (M) (via länk)
Charlotta Eldh (MP), insynsplats ersättare

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Louise Linde, enhetschef kansli
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling, §§ 225 - 226
Vik beredskaps- och säkerhetssamordnare Sanna Quirico Rosenqvist,
§§ 225 – 226
Planarkitekt Tobias Varga, §§ 239 -240 (via länk)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Stefan Pettersson (M)
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§§ 225 – 245

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)
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Dnr -

§ 226 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) PM angående utbetalning av statliga medel - ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
b) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner, gällande ökad nationell testning för covid-19 (Dnr 126-2020).
c) Kommunandelar 2021 för mottagandet av ensamkommande barn samt
information om möjligheten att omfördela andelar mellan kommuner
inom länet (Dnr 278-2020).
d) Befolkningsförändringar i Svalövs kommun, första halvåret 2020 och
preliminär befolkningsstatistik för juni månad 2020 (SCB) (Dnr 102020).
e) SKR Cirkulär 20:32 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 (Dnr
278-2020).
f)

Vik beredskaps- och säkerhetssamordnare Sanna Quirico Rosenqvist
presenterar sig.

g) Förvaltningen informerar: a) Läget vad gäller covid-19 i
kommunförvaltningen, b) Örkelljunga kommun ansöker om delägarskap
i NSVA, c) Familjedag Familjen Helsingborg 9 april 2020, samt d)
säkerhetsincidenter inom kommunförvaltningen.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 227 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-01
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-26
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-09-09
Protokoll från styrelsemöte för AB SvalövsBostäder, 2020-08-27
Protokoll från styrelsemöte för AB SvalövsLokaler, 2020-08-27
Protokoll med halvårsredovisning från Söderåsens miljöförbunds sammanträde,
2020-08-25
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-08-24
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2020

§ 228 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Fredrik Jönsson (C) godkänns.
2. Valen av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Fredrik
Jönsson (C) och ny ledamot i kommunstyrelsens personalutskott efter
Fredrik Jönsson (C) bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) inkom 2020-09-01 med avsägelse gällande bl.a.
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott och
kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2020-09-01
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 56-2020

§ 229 Rekrytering av socialchef
Kommunstyrelsens beslut
1. Cecilia Andersson anställs tillsvidare från och med dem 1 januari 2021
under förutsättning att registerkontrollen inte påvisar något som
utesluter anställning.
2. Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen upphävs.
3. Lönen för Cecilia Andersson fastställs till 66 000 kr per månad i 2021
års löneläge.
4. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna
anställningsavtal.
5. Cecilia Andersson placeras från och med den 15 februari 2021 som
socialchef.
6. Mikael Lindbergs placering som socialchef upphör den 15 februari
2021. Därefter står han till kommunchefens förfogande intill dess att
Mikael Lindberg går i ålderspension.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har genomfört rekryteringsprocess av ny socialchef.
Personalutskottet har fastställt kravprofil och tidplan för rekryteringsprocessen
och Recruitment International AB har anlitats för att bistå i rekryteringen.
Rekryteringsprocessen har följt nedan angiven tidplan:
mars

Fastställande av kravprofil och tidplan för
rekryteringsprocessen.

mars - april

Upphandling av rekryteringsfirma.

april

Beslut om rekryteringsfirma.

juni - juli

Annonsering och sök efter kandidater.

juli - augusti

Rekryteringsfirman genomför testning och första
urval i samråd med förvaltningen.

27 – 28 augusti
24 augusti)

De 3-4 kandidater vars profil tydligast uppfyller
kravprofilen intervjuas av personalutskottet,
socialnämndens presidium, centrala
ledningsgruppen och fackliga representanter.

1 - 4 september

Slutlig validering och referenstagning.

9 september

Extrainsatt personalutskott för fastställande av
huvudkandidat för förslag till beslut i
kommunstyrelsen.

(ändrat till den

Justerare

Utdragsbestyrkande
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14 september

Beslut i kommunstyrelsen.

42 kandidater sökte den utlysta tjänsten. De sökande matchades mot den
uppställda kravprofilen för tjänsten och de tre kandidater som i störst
utsträckning uppfyllde kravprofilen bjöds in till intervjuer.
Kandidaterna intervjuades av personalutskottets ordinarie ledamöter,
socialnämndens presidium, representanter för centrala ledningsgruppen,
medarbetare och fackliga representanter.
Efter intervjuerna gick två kandidater vidare till tester och referenstagning.
En av kandidaterna valde dock i det läget att självmant dra tillbaka sin ansökan.
Den kandidat som förordas för uppdraget som ny socialchef är Cecilia
Andersson.
Personalutskottet fattade 2020-09-09, § 43, följande beslut: 1) Kommunchef
Stefan Larsson uppdras förhandla lön och villkor med Cecilia Andersson innan
kommunstyrelsens sammanträde den 14 september.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: Cecilia
Andersson förordas som socialchef under förutsättning att registerkontroll inte
påvisar något som utesluter anställning.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2020-09-09, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
Kommunstyrelsens personalutskott protokoll 2020-08-26, § 37

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Cecilia
Andersson anställs tillsvidare från och med dem 1 januari 2021 under
förutsättning att registerkontrollen inte påvisar något som utesluter anställning.
2) Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen upphävs. 3) Lönen för Cecilia
Andersson fastställs till 66 000 kr per månad i 2021 års löneläge. 4)
Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna anställningsavtal. 5)
Cecilia Andersson placeras från och med den 15 februari 2021 som socialchef.
6) Mikael Lindbergs placering som socialchef upphör den 15 februari 2021.
Därefter står han till kommunchefens förfogande intill dess att Mikael Lindberg
går i ålderspension.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utvecklingschef
Sektorchefer
Fackliga organisationer

Justerare
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Dnr KS 663-2014

§ 230 Revidering av förmånspolicy
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns förmånspolicy beslutades 2015-06-01, § 118, av
kommunstyrelsen. För att säkerställa att förmånsutbudet som erbjuds till
medarbetarna i Svalövs kommun är fortsatt adekvat fick förvaltningen i uppdrag
av utskottet 2020-01-21, § 3, att revidera befintlig förmånspolicy.
Nu föreligger ett förslag till nya riktlinjer för personalförmåner vilket föreslås
antas, samtidigt som förvaltningen föreslår att den tidigare förmånspolicyn
upphävs.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslog 2020-08-26, § 33,
kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1) Befintlig förmånspolicy med
tillhörande riktlinjer daterad den 1 juni 2015 (KS § 118/2015) upphävs. 2)
Riktlinjer för personalförmåner daterad den 10 juni 2020 antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-26, § 33
Föreslagna riktlinjer med kommentarer
Befintlig förmånspolicy med kommentarer
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-06-11, § 25
Riktlinjer för personalförmåner, daterad 2020-06-10
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-06-08
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-01-21, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 118
Kommunstyrelsens reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
HR-chef
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 36-2019

§ 231 Chef - och medarbetarpolicy (ersätter nuvarande
personalpolicy)
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har uppdragits av kommunstyrelsen att under andra kvartalet
2020 presentera förslag till chef- och medarbetarpolicy som ska ersätta befintlig
personalpolicy (2019-03-11, § 55).
I metodbeskrivningen för framtagandet av förslag till chef- och medarbetarpolicy anges att policyarbetet ska följa arbetet med framtagandet av vision för
Svalövs kommun och framtagandet av en kommunövergripande uppförandekod.
Tidplanen för framtagandet av förslag till uppförandekod har dock fått justeras
framåt i tiden. Detta då de workshops med samtliga medarbetare som ses
nödvändiga inte kunnat genomföras på grund av den smittorisk som föreligger
under coronapandemin.
Fördröjningen i framtagandet av uppförandekod medför att även arbetet med
chef- och medarbetarpolicy har försenats.
Det är ännu ovisst hur länge begränsningarna i sociala sammankomster på
grund av smittorisk kommer föreligga. För att undvika alltför lång försening i
policyarbetet förslår förvaltningen därför att tidplanen ska revideras och att
policyarbetet ska påbörjas utan att invänta framtagandet av uppförandekod.
De områden i policyn som är avhängiga av uppförandekoden kompletteras
förslagsvis när smittoläget är sådant att samtliga workshops kunnat genomföras och uppförandekoden kunnat färdigställas.
Utifrån ovanstående föreslås att förslag till chef- och medarbetarpolicy ska
presenteras för personalutskottet i mars 2021.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslog 2020-08-26, § 34,
kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen beslutar att
förändra tidplanen för framtagande av chef- och medarbetarpolicy enligt tidigare
beslut i februari 2020, KS § 55/2020. 2) Förvaltningen uppdras att i mars 2021
presentera förslag till chef- och medarbetarpolicy för personalutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-26, § 34
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2020
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 55
Personalpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2004-04-26, § 79

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet återremitteras till personalutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 280-2020

§ 232 Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019-2020
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti
2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år.
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och mot-svara de krav
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
I Svalövs kommun har fullmäktige gett uppdraget till kommunstyrelsen att vara
arbetsmiljöansvarig för samtliga verksamheter. KS reglemente § 8.
Därför föreligger nu den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för godkännande.
Uppföljningen har skett genom att samtliga chefer som mottagit fördelning av
arbetsmiljöuppgifter har besvarat ett digitalt frågeformulär. Uppföljningen har
skett i samverkan med skyddsombud/ arbetsplats-ombud och i förekommande
fall elevskyddsombud.
Uppföljningen har även behandlats i respektive lokala samverkansgrupp och i
samverkan på sektorsnivå. Slutligen har svaren sammanställts på
kommunövergripande nivå och redovisats i den centrala samverkans-gruppen.
Med hundraprocentig svarsfrekvens och genomgående positiva svar visar
uppföljningen att systematiken för arbetsmiljöarbetet är fortsatt god.
Parterna i den centrala samverkansgruppen har lyft fram riskbedömning och
tillbudshantering som områden att arbeta vidare med.
Verksamhetsanpassade arbetsmiljömål och introduktion av nyanställda och
vikarier är områden som har utvecklats under 2020, men där det fortfarande
finns behov av tydlighet och förbättring under kommande år.
Förslag till beslut är att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-arbetet
2019-2020 godkänns.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslog 2020-08-26, § 34,
kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1) Uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019-2020 godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 24 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-26, § 36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02
SAM-enkät

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2019-2020 godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24
augusti 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
HR-chef
Sektorchefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 277-2020

§ 233 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per den sista juli 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2020-09-01, § 50, kommunstyrelsen
att fatta följande beslut: 1) Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2020-09-01, § 50
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 149-2020, VN 6-2020

§ 234 Äskande om medel för att genomföra
folkomröstning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Valnämndens driftbudget 2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av
folkomröstning.
2. Eventuellt överskott återförs till ursprunglig budgetpost.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31, § 216 följande beslut: Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen inkomma
med tilläggsäskande för genomförande av valet i driftbudget 2020 för beslut i
kommunfullmäktige i september månad 2020.
Förvaltningen föreslår valnämnden att äska en miljon kronor för genomförandet
av folkomröstningen under 2020.
Valnämnden föreslog 2020-09-07, § 6, kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Valnämndens driftbudget 2020
tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 2) Eventuellt överskott
återförs till ursprunglig budgetpost.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2020-09-07, § 6
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-31, § 216

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anneli Perssons (S), Marie Irbladhs (C) och Aase
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Valnämndens
driftbudget 2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 2)
Eventuellt överskott återförs till ursprunglig budgetpost.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Torbjörn Ekelunds
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, AAN, EVLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 298-2017

§ 235 Val av dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till dataskyddsombud från
och med 2020-10-01.
2. Nuvarande dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01.
3. Förvaltningen uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Regler om dataskyddsombud finns i dataskyddsförordningen. Respektive
nämnd/styrelse (s k personuppgiftsansvarig) ska utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter, att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och
interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara
kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och
personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel
vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha
utfört sina arbetsuppgifter.
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling har varit
dataskyddsombud för flertalet nämnder och styrelser, men p g a en
tjänstledighet 2020-10-01 – 2021-03-31, föreslås den planerade organisatoriska
förändringen gällande GDPR genomföras redan 2020-10-01, och inte 2021-0101, när administrativa avdelningens kanslienhet också bl a övertar revisionens
administration. Resurssättning planeras göras i budget 2021, plan 2022 – 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-13
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 81 (Dnr 298-2017)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Nämndsekreterare/jurist Sara
Månsson utses till dataskyddsombud från och med 2020-10-01. 2) Nuvarande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01. 3) Förvaltningen
uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, NSSG, SAMA)
Datainspektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 42-2020

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

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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 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 Marie Irbladh (C): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 126-2020, VON 109-2020

§ 237 Utökning av lagerhållning avseende
skyddsutrustning Covid-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdras utöka lagerhållningen avseende
skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader enligt tjänsteskrivelse
daterad 2020-08-26.
a)

Sammanfattning av ärendet
Under våren har pandemiutbrottet Covid-19 medfört att lagerhållning av
skyddsutrustning fått särskilt fokus. Utgångspunkten med 3 månaders
lagerhållning har visat sig vara otillräcklig för att säkerställa tillgång till
skyddsutrustning för medarbetare inom vård och omsorg då pandemin satt
gängse leversanskedjor och leveranssäkerhet ur spel. Kommunerna i mellersta
Skåne har därför lyft behovet av att utöka lagerhållningen av skyddsutrustning
från 3 månader, till 6 månader.
För vård- och omsorgsnämndens verksamheter är det primärt skyddsutrustning
för medarbetare som är aktuell. En utökning av lagret kommer innebära en
ökad kostnad för sektorn. Kostnadsberäkningar är dock inte tillförlitliga i
dagsläget då efterfrågan fluktuerar med myndigheters rekommendationer och
leveranssäkerheten hos leverantörerna är oviss. En utökning av lagerhållningen
avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader kan dock minska
risken för ytterligare förhöjda kostnader vid ett eventuellt utbrott.
Vård- och omsorgsnämndens föreslog 2020-08-26, § 75 kommunstyrelsen att
fatta följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden förordar en utökning av
lagerhållning avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader enligt
tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26.

Beslutsunderlag
Kompletterande underlag, daterad 2020-09-01
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-08-26, § 75
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Anneli Perssons (S), Torbjörn
Ekelunds (L), Krister Olssons (S) och Johan Wigrups (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Vård- och omsorgsnämnden uppdras utöka
lagerhållningen avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader
enligt tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD, SARA)
Ajournering 14.45 – 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 118-2019 SBN 491-2020

§ 238 Hyresavtal, Röstånga friluftsbad - uppsägning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med
Nordic Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat
2008-03-26.

Sammanfattning av ärendet
Avtalet gällande Röstånga friluftsbad tecknades 2008 och löpte på tio år.
Eftersom det inte sagts upp har det förlängts t o m 2023-03-31. Kommunen kan
säga upp avtalet, och då skall det göras senast 2021-03-31. Om så görs, blir
säsongen 2022 den sista med nuvarande avtalsförhållanden.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut
om uppsägning av aktuellt avtal.
Erfarenheterna av samarbetet med motparten Nordic Camping AB har under
sommaren 2020 inte varit goda. Företaget har inte levt upp till de avtalade
åtagandena, vilket påtalats flera gånger från kommunförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige säga upp gällande avtal, med avsikt att finna en annan
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden. Avtalets sista
giltighetsdag blir då 2023-03-31. I det fall det inte sägs upp, förlängs det med
automatik ytterligare fem år.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 119, kommunstyrelsen att
föreslå fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadschefen
uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic Camping & Resort AB
avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 119
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-08-04
Hyresavtal, tecknat 2008-03-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Krister
Olssons (S) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic
Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSFV, MSDG, MSWN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 106-2011, SBN 529-2019

§ 239 Revidering av aktivitetsplan för färdigställande av
Svalövs kommuns översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns gällande översiktsplan (2007) förklarades inaktuell under
mandatperioden 2010-2014 och arbetet med en ny översiktsplan påbörjades
2012. Samrådsförslag för ny översiktsplan var ute på samråd under vintern
2014-2015. Många yttranden inkom, varav några krävde en mer omfattande
bearbetning av planförslaget. Arbetet med översiktsplanen avtog under 2015 för
att sedan återupptas igen under 2017.
Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-26, § 174, inrättades en
styrgrupp för översiktsplanen beståendes av ordinarie ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden. Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden i
november godkändes även en aktivitetsplan för färdigställande av
översiktsplanen, vilket även gick vidare för beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
På grund av förändrade förutsättningar behöver tidplanen för färdigställandet av
översiktsplanen revideras.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 117, kommunstyrelsen att
fatta följande beslut: 1) Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet
med samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse via länk av planarkitekt Tobias
Varga.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 117
Förslag till reviderad aktivitetsplan
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-08-11
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-26, § 174

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), och Marie Irbladhs (C) förslag till
beslut i samhällsbyggnadsnämnden: 1) Ny översiktsplan ska antas senast i juni
2021, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, TSVA, CELG, ELPN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 189-2020, SBN 396-2020

§ 240 Remiss, Region Skånes tågstrategi
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget och
översänds till Region Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi.
Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas,
för att möjliggöra uppfyllelse av Region Skånes övergripande mål för
kollektivtrafiken. Strategin redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna
möta förväntad efterfrågan samt nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken
som Region Skåne har som mål. Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel
ska uppgå till 40 % år av den motoriserade trafiken år 2030 respektive 50 % år
2050. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon samt för
prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också
ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och Regeringen om vilka
satsningar som behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 116, kommunstyrelsen att
fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget och översänds till Region Skåne.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse via länk av planarkitekt Tobias
Varga.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 116
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-08-11
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2020-08-11
Remisshandlingar från Region Skåne, Tågstrategi, 2020-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund
(L) och Annie Karlsson (S): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget och översänds till Region Skåne.
Marie Irbladh (C): Ändringsyrkande: Halvtimmestrafik skall etableras år 2026,
och inte 2030.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs ändringsyrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, HAHZ)
Region Skåne (inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 288-2020, SBN 486-2020

§ 241 VA-projekt Svalöv – äskande av medel
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ytterligare 1,5 mnkr, utöver
beslutad investeringsram på 50 243 tkr, i innevarande års
investeringsbudget.
2. Resterande behov om 3,1 mnkr hanteras i budgetprocessen för 2021.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa genomförandet av VA-projekt i Svalövs tätort behöver NSVA
äska ytterligare medel från Svalövs kommun. Projekten berör utbyggnad av VA
vid Rönnebergavägen och Onsjövägen och vid upphandlingen framkom att
anbuden ligger högre än budgetramen tillåter. För att kunna fortsätta
projektarbetet behöver investeringsramen i budget 2020 ökas med 1,5 miljoner
kr. Övrigt belopp hanteras genom budgetprocessen för 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 113 kommunstyrelsen att
fatta följande beslut: 1) NSVA tillskjuts 1,5 mkr utöver beslutad investeringsram
på 50 243 tkr för innevarande år 2020. 2) Resterande behov om 3,1 mkr
hanteras i budgetprocessen för 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 113
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-08-17
Beslutsunderlag ekonomi Rönnebergsvägen, daterat 2020-08-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Krister Olssons (S) och Annie
Karlssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ytterligare 1,5 mnkr, utöver beslutad
investeringsram på 50 243 tkr, i innevarande års investeringsbudget. 2)
Resterande behov om 3,1 mnkr hanteras i budgetprocessen för 2021.
I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, JEBN, AAN, EVLT)
NSVA (efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 291-2018, MN 41-2019

§ 242 Svar på motion, Ovårdade tomter och
ovårdade/förfallna fastigheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till myndighetsnämndens yttrande,
daterat 2020-08-10.

Sammanfattning av ärendet
Annie Carlsson (S) och Kent Kronqvist (S) inkom 2018-11-15 med motionen
ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter.
I motionen föreslås följande:


Att Svalövs kommun snarast inleder och genomför en
kommunövergripande inventering av hur det ser ut med ovårdade
tomter och ovårdade/förfallna fastigheter i hela kommunen.



Att skapa ett tydligt strukturerat regelverk för hur Svalövs kommun skall
arbeta för att hantera och på sikt bli av med ovårdade tomter och
ovårdade/förfallna fastigheter.



Att genom media, hemsida och via sociala medier informera om hur och
när arbetet sätter igång till våra kommuninvånare.

Myndighetsnämnden beslutade 2020-07-20, § 81, att ta upp ärendet vid
kommande sammanträde.
Ordföranden har skrivit ett förslag till yttrande där han anger att motionen bör
avslås.
Myndighetsnämnden beslutade 2020-08-24, § 85, följande: Ordförandens
yttrande, daterat 2020-08-10, antas som nämndens eget.
Därefter föreslog myndighetsnämnden 2020-08-24, § 85, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen avslås, med
hänvisning till myndighetsnämndens yttrande, daterat 2020-08-10.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden protokoll 2020-08-24, § 85,
Yttrande från ordförande, daterat 2020-08-10
Myndighetsnämndens protokoll 2020-07-20, § 81
Motion, inkommen 2018-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås, med hänvisning till
myndighetsnämndens yttrande, daterat 2020-08-10.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Annie Karlssons (S) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl och Annie Karlssons m
fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (efter beslut i KF)
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LIBL, FKRT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-2020

§ 243 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2020-08-01– 09-04

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202009-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 197-2020

§ 244 Riktlinjer gällande begäran om utdrag från
belastningsregistret vid nyanställningar inom Vård och
omsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning,
daterad 2020-08-24, antas.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen hat fått i uppdrag att se över möjligheten att begära utdrag från
belastningsregister. Idag finns enbart lagstöd för att genomföra registerkontroll
inför anställningar som riktar sig till de som ska arbeta med barn.
Det har genomförts en utredning om förbud för att be arbetstagaren att själv ta
ut registerutdrag (SOU 2014:48) som sedan lett till ytterligare en utredning om
möjlighet till belastningsregisterkontroll för fler än bara de som arbetar med
barn.
Den senaste utredningen (SOU 2019:19) Belastningsregisterkontroll i
arbetslivet – behovet av ett utökat författningsstöd föreslår ny lagstiftning för att
kontrollera belastningsregister inför anställning med skyddslösa. Lagstiftningen
planeras träda i kraft 1 januari 2021.
Behovet av att snarast kunna utöka skyddet för kommunens brukare inom vård
och omsorg ses mycket angeläget. Förvaltningen föreslår därför att bifogad
riktlinje för begäran om utdrag från belastningsregistret för nyanställningar inom
vård och omsorg antas att gälla fram tills dess att lagstöd för registerkontroll
finns även för verksamheterna inom vård och omsorg.
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2020-08-26, § 35 följande: 1)
Informationen noteras. 2) Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att
återkomma med förslag till riktlinje gällande begäran om utdrag från
belastningsregistret vid nyanställningar inom vård och omsorg i september
2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott beslut, 2020-08-26, § 35
Förslag till riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning,
daterad 2020-08-24
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L), Johan Wigrups
(C), Marie Irbladhs (C), Anneli Perssons (S), Ingrid Ekströms (SD), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
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kommunfullmäktige: 1) Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret
vid anställning, daterad 2020-08-24, antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MEMG, LELE)
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Dnr 30-2020

§ 245 Trygghetssatsning med anledning av covid-19 –
höstlovssatsning
Kommunstyrelsen beslut
1. Beslutat anslag för trygghetssatsning får användas under återstoden av
år 2020, bl a för möjliggörande av höstlovsaktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 169, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild
trygghetssatsning inom Svalövs kommun i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse den 10 juni 2020. 2) Kommunstyrelsen uppdrar vidare till
förvaltningen att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium
under genomförandetiden. 3) Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att
vid behov ansöka om förordnande av ordningsvakter inom Svalövs kommun för
att kunna genomföra ovan nämnda satsning. 4) Kommunstyrelsen anslår
maximalt 600 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020 för
att täcka kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. Av dessa medel
ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 5)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av
trygghetssatsningen senast i samband med kommunstyrelsens sammanträde i
november månad 2020.
Trygghetssatsningen avsågs under sommaren hejda en oönskad utveckling
samt tydligt förebygga oro, ordningsstörningar samt förstörelse runt om i
kommunen. Alla aktiviteter som planeras genomföras ska ske i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Trygghetssatsningen var tänkt att ske i nära samarbete med polisen, ideella
föreningar, andra offentliga aktörer samt näringslivet. Satsningen avsågs
innefatta bland annat utökad rondering av väktare och socialtjänst inom
kommunens område vid olika tidpunkter. I denna satsning kunde också
Svalövsbostäder och Svalövslokaler delta. Vidare avsågs ett antal olika
aktiviteter genomföras tillsammans med föreningar och andra aktörer såsom
exempelvis Cityidrott, Nattvandrarna i Kågeröd, Kulturverket m fl.
Under sommaren har av de beslutade 600 tkr prel 87 tkr använts, varför det
föreslås att beslutat anslag får användas till den särskilda trygghetssatsningen
också under resterande del av året. På så sätt kan bl a höstlovsaktiviteter
komma till stånd. Dessa kostnadsberäknas till 77 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-16, 169
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-06-10
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 53
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M),
Marie Irbladh (C) och Aase Jönsson (KD): 1) Beslutat anslag för
trygghetssatsning får användas under återstoden av år 2020, bl a för
möjliggörande av höstlovsaktiviteter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, NSFV, AAN, EVLT)
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