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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.30-15.37 

Beslutande Jennie Hantoft (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) 
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Ingrid Ekström (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Mikael Lindberg, socialchef 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-06-08 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 89-91 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 89 Beslutad ärendelista 

§ 90 Remiss, Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt 
bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB m m .......................... 4 

§ 91 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler .................................... 6 
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Dnr SN 56-2020 

§ 90 Remiss, Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs 
Kommunhus AB m m 

Socialnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från socialnämnden. Detta yttrande ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 147/2020). 

Socialnämndens ordförande har sammanställt ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 146 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas 
som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Krister Olsson (S): I första hand: 1. Socialnämnden ska avstå från att yttra sig 
med hänvisning till den orimligt korta tid nämnden fått för att sätta sig in i 
ärendet. I andra hand: 1. Socialnämnden begär förlängd remisstid till den 1 
oktober 2020. I tredje hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) förstahandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) andrahandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) tredjehandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Icke deltagande i beslut 

Jennie Hantoft (C) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Krister Olsson (S): Socialnämnden har för yttrande fått kommunstyrelsens 
förslag till bolagsbildande med koncernbolag och dotterbolag. I förslaget ingår 
att kommunen ska tillskapa ett servicebolag för de kommunala verksamheterna 
måltidsservice, lokalvård, gata/park med mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Socialnämnden 
presenterades förslaget för första gången vid sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet. 

 

Jennie Hantoft (C): Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de 
mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr SN 55-2020 

§ 91 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

Socialnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från socialnämnden. Detta yttrande ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 147/2020). 

Socialnämndens ordförande har sammanställt ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 147 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas 
som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Krister Olsson (S): I första hand: 1. Socialnämnden ska avstå från att yttra sig 
med hänvisning till den orimligt korta tid nämnden fått för att sätta sig in i 
ärendet. I andra hand: 1. Socialnämnden begär förlängd remisstid till den 1 
oktober 2020. I tredje hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) förstahandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) andrahandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förlag mot Krister Olssons (S) tredjehandsyrkande och 
finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Icke deltagande i beslut 

Jennie Hantoft (C) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Krister Olsson (S): Socialnämnden har för yttrande fått kommunstyrelsens 
förslag till bolagsbildande med koncernbolag och dotterbolag. I förslaget ingår 
att kommunen ska tillskapa ett servicebolag för de kommunala verksamheterna 
måltidsservice, lokalvård, gata/park med mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Socialnämnden 
presenterades förslaget för första gången vid sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet. 

 

Jennie Hantoft (C): Med den historiskt korta handläggningstiden för en av de 
mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 


