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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.32 – 15.05 
Mötet ajourneras 14.27-14.46 
 

Beslutande 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) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Krister Olsson (S) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 215-220 
Ida Bryngelsson, planarkitekt, §§ 218-219 
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist 
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist 
 

 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(22) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Aase Jönsson (KD) 

Justeringens tid 
och plats 2020-08-31, kl 15.45, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 215 - 224 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 215 Beslutad ärendelista 

§ 216 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 
(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 37 §§ och lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) ..................................................................... 4 

§ 217 Revidering av krisledningsnämndens reglemente .................................... 8 
§ 218 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken ..................................... 9 
§ 219 Utvärdering av skolskjutsregelverk ......................................................... 12 
§ 220 Motion, Solenergi i Teckomatorp ............................................................ 13 
§ 221 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs 

kommun ................................................................................................... 15 
§ 222 Motion, Gestaltningsprogram .................................................................. 18 
§ 223 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun .......................... 19 
§ 224 Initiativärende, extra medarbetarundersökning bland all personal inom 

vård och omsorg i Svalövs kommun ....................................................... 21 
 
Ärendet "Initiativärende, extra medarbetarundersökning bland all personal inom 
vård och omsorg i Svalövs kommun" lades till på sammanträdet. 
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Dnr 149-2020 

§ 216 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 – 
37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar 
(1994:692) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut fattat den 2020-08-17, § 196 upphävs.  

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
förvaltningen under valnämnden genomföra folkomröstningen. 

3. 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. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 
8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras 
angående förslag till förändrad bolagsorganisation m m. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
följande beslut fattas: 

2. Folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden 
beslutar om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 

3. Frågan vid den kommunala folkomröstningen ska lyda enligt följande: 
Ska Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning? 

Svarsalternativen ska lyda enligt följande:  

- JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

- NEJ - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs 
kommun 

4. Det skall finnas två röstsedlar i folkomröstningen, utformade enligt 
nedan: 

- En röstsedel med texten: JA - Jag röstar JA till förändrad 
bolagsstyrning i Svalövs kommun 

- En röstsedel med texten: NEJ  - Jag röstar NEJ till förändrad 
bolagsstyrning i Svalövs kommun  

Valnämnden bemyndigas besluta kring övriga detaljer avseende 
röstsedelns utseende.  
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5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen: 
Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 
Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 
Teckomatorp - Norrvidinge Parkskolan  
Billeberga - Tågarp  Idrottshallen  
Kågeröd  Idrottshallen 
Röstånga  Turistinformationen 

6. Valnämnden bemyndigas att vid behov revidera fullmäktiges beslut 
avseende omröstningslokaler om behov uppstår.  

7. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december); 
minst en vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas 
fatta beslut om lokaler och tider. 

8. Budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare ska vara 
tillåten enligt vallagens regler. 

9. Ångerröstning är tillåten. 

10. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 16 december, kl. 10.00 och 
avslutas senast kl. 18.00. 

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen 8 kap, 2 § framgår följande: Ärende om att hålla 
folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).  

Mot bakgrund av genomförd namninsamling har kommunfullmäktige nu att ta 
ställning till om en folkomröstning angående förslag till förändrad 
bolagsorganisation m m ska genomföras i enlighet med kommunallagen 
(2017:725), 8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§. 

Om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget, skall folkomröstningen genomföras.  

Framgång för Svalöv föreslår att kommunstyrelsens tidigare beslut, fattat den 
2020-08-17, § 196 revideras. Efter samråd med Valmyndigheten föreslås att 
folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020.  

Beslutsunderlag 

Karta över omröstningsdistrikt  
Kommunstyrelsens protokoll § 196/2020 
Reviderad förslagsskrivelse daterad den 28 augusti 2020, version 2 
Kommunallagen SFS 2017:725 
Lag om kommunala folkomröstningar SFS 1994:692 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), 
Anneli Persson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Kommunstyrelsens beslut fattat 
den 2020-08-17, § 196 upphävs. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) 
och Anneli Persson (S): 2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
uppdras förvaltningen under valnämnden genomföra folkomröstningen. 3. 
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. 

Torbjörn Ekelund (L): Punkt 2 och 3 avslås.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) 
och Anneli Persson (S): Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall 
folkomröstning genomföras angående förslag till förändrad bolagsorganisation 
m m. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
följande beslut fattas: 

2. Folkomröstningen skall genomföras den 12 december 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar 
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning.  

3. Frågan vid den kommunala folkomröstningen ska lyda enligt följande: Ska 
Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning? 

Svarsalternativen ska lyda enligt följande:  

- JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

- NEJ - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun 

4. Det skall finnas två röstsedlar i folkomröstningen, utformade enligt nedan: 

- En röstsedel med texten: JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i 
Svalövs kommun 

- En röstsedel med texten: NEJ  - Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i 
Svalövs kommun  

Valnämnden bemyndigas besluta kring övriga detaljer avseende röstsedelns 
utseende.  

5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen: 

Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 

Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 
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Teckomatorp - Norrvidinge Parkskolan  

Billeberga - Tågarp Idrottshallen  

Kågeröd  Idrottshallen 

Röstånga  Turistinformationen 

6. Valnämnden bemyndigas att vid behov revidera fullmäktiges beslut avseende 
omröstningslokaler om behov uppstår. 7. Förtidsröstning ska genomföras under 
10 dagar (2 till 12 december); minst en vardag och helgdag per valdistrikt. 
Valnämnden bemyndigas fatta beslut om lokaler och tider. 8. Budröstning och 
röstning med ambulerande röstmottagare ska vara tillåten enligt vallagens 
regler. 9. Ångerröstning är tillåten. 10. Sluträkning ska genomföras onsdagen 
den 16 december, kl. 10.00 och avslutas senast kl. 18.00. 

Torbjörn Ekelund (L): Punkt 1 avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut i kommunstyrelsen avseende punkt 1 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Ordförande tar upp förslaget till beslut i kommunstyrelsen avseende punkt 2 
och 3 och ställer det mot Torbjörn Ekelunds avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med egna förslag. 

Ordförande tar vidare upp förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende 
punkt 1 och ställer det mot Torbjörn Ekelunds avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget förslag. 

Ordförande tar upp förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende resterande 
punkter och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 11-2019 

§ 217 Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas att 
gälla fr o m 2020-09-01. 

Under förutsättning att fullmäktige antar reglementet, har fullmäktige att välja en 
förste vice och en andre vice ordförande. 

Reservation 

Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Annie Karlsson (S) reserverar sig 
till förmån för egna förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

För att göra nämnden mer robust och uthållig då den tagit över andra nämnders 
verksamhetsområden, föreslås vissa förändringar av reglementet, bl a genom 
en utökning av presidiet. Förändringarna syftar också till att ge nämnden en 
möjlighet att delegera vissa typer av beslut till ett utskott, både av 
effektivitetsskäl och för att undvika att beslut i onödan behöver fattas som 
brådskande ordförandebeslut. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-08-27 
Krisledningsnämndens regemente, förslag till revidering 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström 
(SD), Kim Hellström (SD) och Stefan Pettersson (M): 1. Föreliggande förslag till 
reglemente för krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 2020-09-01. 

Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S): Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp eget förslag till beslut och ställer det mot Èmilie Lundgrens 
m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
eget förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, NSSG) 
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Dnr 228-2019 

§ 218 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden noteras. 

2. Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för allmän och särskild 
kollektivtrafik (färdtjänst) från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till 
bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de 
budgetmässiga konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan 
2022-2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna för 
transporterna, som förvaltningens personalkostnader m.m. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras 
kommunförvaltningen att återkomma med förslag till förändrade 
reglementen och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot 
bakgrund av förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp 
nämnd/styrelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av 
Kompletteringsbudget I beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken 
nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring 
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i 
december 2019.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 233, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, uppdrar 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd 
eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. 
Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i samband med 
behandling av kompletteringsbudget I år 2020.  

Under ett antal år har såväl kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar i Svalövs 
kommun hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Budget för alla trafikslagen 
har också funnits vid denna nämnd.  

Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik 
och färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av 
skolskjutsarna i mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på 
schemaläggning. Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn 
kan då göras av den nämnd och verksamhet som har ansvar för 
skolverksamheten. 
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I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige i beslut 2019-04-29, § 65, 
punkt 13 samt 2019-12-16, § 233, föreligger nu ett förslag till hantering av 
kollektivtrafiken framgent. Förslaget innebär att hantering och budget för 
kollektivtrafik och färdtjänst (särskild kollektivtrafik) fr o m 2021-01-01 hanteras 
av kommunstyrelsen och skolskjutsar hanteras och budgeteras vid 
bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 129, följande beslut: 1. Samhälls-
byggnadsnämndens, bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-16, föreslagna lösningen 
inhämtas, att vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-07-31.  

Yttranden har nu inkommit från nämnderna. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna yttranden från 
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget 
för allmän och särskild kollektivtrafik (färdtjänst) från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvar och budget för 
skolskjutsar överförs till bildningsnämnden. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-08-04, § 44, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de 
budgetmässiga konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan 2022-
2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna för transporterna, som 
förvaltningens personalkostnader m.m. 2) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut uppdras kommunförvaltningen att återkomma med 
förslag till förändrade reglementen och delegationsordningar för resp 
nämnder/styrelse, mot bakgrund av förändringen för antagande i 
kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 200 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 200 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-04, § 44 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-17, § 94 
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-10, § 64 
Yttrande från bildningsnämnden, 2020-06-09, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 233 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 238 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
Skollagen (2010:800) 
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L), 
Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson (M), Kim Hellström (SD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): Kommunstyrelsens förslag till beslut I 
kommunfullmäktige: 1. Inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden, 
bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden noteras. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Stefan Pettersson (M), Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): Kommunstyrelsens förslag till beslut I kommunfullmäktige: 2. 
Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för allmän och särskild 
kollektivtrafik (färdtjänst) från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till bildningsnämnden. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Stefan Pettersson (M), Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ska de 
budgetmässiga konsekvenserna detta får arbetas in i budget 2021, plan 2022-
2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna för transporterna, som 
förvaltningens personalkostnader m.m. 2. Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut uppdras kommunförvaltningen att återkomma med 
förslag till förändrade reglementen och delegationsordningar för resp 
nämnder/styrelse, mot bakgrund av förändringen för antagande i 
kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) deltar inte i förslag till beslut i 
kommunfullmäktige avseende punkt 2. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Bildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Samtliga sektorschefer 
Kommunförvaltningen (MAN,LELE, HAHZ, SARA) 
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Dnr KS 30-2019, SBN 363-2016 

§ 219 Utvärdering av skolskjutsregelverk 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skolskjutsregelverk fastställdes av kommunfullmäktige  
2019-02-15, § 27 och började gälla 2019-07-01. Sedan antagandet har tre 
tillämpningsbestämmelser tillkommit genom beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden, i syfte att förtydliga regelverket avseende 
övergångsregler och skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen.  

Vid antagandet av skolskjutsregelverket beslutades att en utvärdering ska 
genomföras per 2020-07-01. Förvaltningen har nu genomfört utvärderingen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 92, följande beslut: 1) 
Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 207 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 207 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 92 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Utvärdering av skolskjutsregelverk, daterad 2020-06-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Kim Hellström (SD), 
Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Aase Jönsson 
(KD): 1. Utvärderingen av skolskjutsregelverket godkänns. 

Marie Irbladh (C): Utvärderingen återremitteras med följande motivering: 
”Anledningen till återremissen är att den skolenhet vars elever och verksamhet 
blev starkt berörd av förändringarna i regelverket inte har beretts tillfälle att 
delta i uppföljning eller fått ge sin syn på hur verksamheten påverkats. Vi 
emotser att detta görs för att utvärderingen ska bli fullständig.” 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Marie Irbladhs återremissyrkande för beslut och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande tar sedan upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med det. 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN, HAHZ)  
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Dnr KS 214-2018, SBN 401-2018 

§ 220 Motion, Solenergi i Teckomatorp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) har lämnat in en motion rörande 
solenergi i Teckomatorp.  

I motionen föreslås följande:  

- Att berörd förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för att 
anlägga en solcellspark på det tidigare BT Kemi-området.  

- Att kontakter redan nu initieras med potentiella leverantörer av ”hårdvaran” till 
området, med de alternativ till lösningar som finns till buds.  

- Att ovanstående kontakter också innefattar lösningar kring den infrastruktur 
som är nödvändig för att genererad el återbetalas till kommunen.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Ordförandes har skrivit ett förslag till yttrande där han anser att motionen bör 
anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 107, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 208 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 208 
Yttrande, daterat 2020-06-07 
Remittering till samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-09-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 123  
Motion, daterad 2018-08-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson (M), Angelie Fröjd 
(M), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD) Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström 
(SD) och Johan Wigrup (C): 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr KS 290-2018 

§ 221 Motion, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Informationen noteras. 

2. Motionen ska anses besvarad. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och publicering av 
kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med beaktande av 
motionens intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska även 
omfatta en översyn av berörda styrdokument och policys. 

4. Uppdraget ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
i december 2020. 

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 skapa 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 (Centrumdemokraterna) 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 
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för webb-sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till 
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser. 

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. 

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

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 7, följande: 
Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 7, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till yttrande från kommunfullmäktiges 
presidium. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 101, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 85, följande: Ärendet bordläggs. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 117, följande: Ärendet bordläggs 
till nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15, § 132, följande beslut: 1) Motionen 
återremitteras till kommunstyrelsen för att tillföra ärendet den senaste 
vägledningen runt webbsända fullmäktige samt textning. 

Nu föreligger utredning, daterad 2020-08-03, gällande konsekvenser av EU-
direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer (webbdirektivet) samt lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 209 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 209 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15, § 132 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 117 
Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27, § 85 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 7 
Yttrande, daterat 2020-03-19 
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Remittering från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202 
Motion, inkommen 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Johan Wigrup (C), Annie Karlsson (S), Angelie Fröjd (M), 
Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S), Kim Hellström (SD), 
Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Èmilie Lundgren (S), 
Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 2. 
Motionen ska anses besvarad. 3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur 
inspelning och publicering av kommunfullmäktiges sammanträden kan 
möjliggöras med beaktande av motionens intentioner och aktuell lagstiftning. 
Uppdraget ska även omfatta en översyn av berörda styrdokument och policys. 
4. Uppdraget ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
december 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE) 
 

 
 
Mötet ajourneras 14.27-14.46 
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Dnr KS 155-2019, SBN 269-2019 

§ 222 Motion, Gestaltningsprogram 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion rörande gestaltningsprogram.  

I motionen föreslås följande:  

- Svalövs kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-06-17, § 108, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-07, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 210 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 210 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17, § 108 
Yttrande, daterat 2020-06-07 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 105 
Motion, daterad 2019-05-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Stefan Pettersson (M): 1. Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
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Dnr KS 57-2020, VON 51-2020 

§ 223 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2020-06-05. 

Reservation 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig till förmån för eget 
förslag till beslut. 

a)  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom 2020-02-10 med motionen 
”Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun”. I motionen yrkar Centerpartiet 
att Sektor vård och omsorg får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett 
systematiskt äldrehälsovårdsprogram.  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har lagt fram ett yttrande där det 
föreslås att motionen avslås.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-06-10, § 65, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 211 följande beslut: Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsen kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 211 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 65 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-08 
Remittering av motion, daterad 2020-04-06 
Motion, inkommen 2020-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05. 

Marie Irbladh (C): 1. Motionen bifalles. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Angelie Fröjds förslag till beslut emot Marie Irbladhs förslag 
till beslut finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Angelie Fröjds 
förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 284-2020 

§ 224 Initiativärende, extra medarbetarundersökning 
bland all personal inom vård och omsorg i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Initiativärendet hanteras av personalutskottet och överlämnas till 
förvaltningen för beredning. 

b)  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S) har inkommit med ett initiativärende till 
kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2020 där det framhålls:  

”Personalutskottets arbetsmiljöansvar för anställda i kommunen sträcker sig 
långt. Därför är det med stor oro vi idag ser viljeyttringar från personalen som 
tydligt visar på missnöje i sin nuvarande anställning. Tillika ser vi då även att 
personalen inom Vård- och omsorg visar uttryck för psykosociala 
arbetsmiljöproblem på sina arbetsplatser. Först på Ängslyckan sen även på 
Solgården.  

Vi skulle vilja att det görs en extra enskild grundlig medarbetarundersökning 
inom sektor Vård- och omsorg för att utröna vart i problemen finns, och att 
denna medarbetarundersökning skapas av extern part/företagshälsovården. 

Socialdemokraterna yrkar på: 

Att alla som arbetar inom sektor Vård- och omsorg skall genomföra en ny 
ytterligare grundlig medarbetarundersökning med frågor formulerade utifrån den 
situation som just nå råder. 

Att medarbetarundersökningen skall skapas, formuleras, genomföras och 
utvärderas av extern part/företagshälsovården. 

Att resultat och utvärdering presenteras kommunstyrelsen.” 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, extra medarbetarundersökning bland all personal inom vård och 
omsorg i Svalövs kommun, daterat 2020-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Èmilie Lundgren (C), Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson 
(S): 1. Initiativärendet hanteras av personalutskottet och överlämnas till 
förvaltningen för beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
 


