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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Linåkerskolan, Svalöv, 2020-09-28, kl. 18.30 – 22.15, resp
Linåkerskolan, Svalöv, 2020-09-29, kl. 18.30 – 22.30

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), första vice ordförande
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande
Angelie Fröjd (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD)
- (V)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD) §§ 170 - 180
Conny Törncrantz (SD), tjg ers för Bo Persson §§ 181 - 194
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Hans Lindström (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C)
Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L) §§ 170 – 180
Håkan Sträng (L), tjg ers för Sara Billquist-Selberg (L) §§ 181 - 194
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C)
Elisabeth Salonen Ripa (FI), tjg ers för Kristina Carlsson (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Ann Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD)
Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S), §§ 170 – 178, §§ 181 - 183
Niklas Bohn (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) §§ 179 – 180
Anette Hallberg (S), tjg ers för Bedrija Halilovic §§ 184 - 194

Ej tjänstgörande
ersättare

Niklas Bohn (S), §§ 170 - 178
Anette Hallberg (M) §§ 170 – 183
Krister Olsson (S)
Pernilla Ekelund (L)
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2020-09-28

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Louise Linde, enhetschef kansli
Helena Heintz, nämndsekreterare, §§ 170 – 180
Emelie Lyrefors, nämndsadministratör §§ 170 – 183
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist §§ 182 - 194
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, §§ 170 - 180
Sanna Quirico Rosenqvist, vik beredskaps- och säkerhetssamordnare,
§§ 170 - 180
Elisabeth Andersson (L), revisionen
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Jenny Ulfvin (SD) och Annie Karlsson (S)
2020-10-01, Kommunledningskontoret
§§ 170 – 194

Sekreterare
Michael Andersson §§ 170 – 181, Louise Linde §§ 182 – 194

Ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Justerare
Jenny Ulfvin (SD)

Annie Karlsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2020-09-28

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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§ 177 Utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning Covid-19 ................. 14
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Dnr -

§ 171 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Någon information att notera finns inte.

Sammanfattning av ärendet
Någon information att noteras finns inte.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 172 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och
familjeomsorgen (Dnr 151-2020)
b) Länsstyrelsen har utsett Sten Wendel (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Thomas Löfgren (M) (Dnr 1-2020)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 149-2020, VN 6-2020

§ 173 Äskande om medel för att genomföra folkomröstning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valnämndens driftbudget 2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av
folkomröstning.
2. Eventuellt överskott återförs till ursprunglig budgetpost.

Reservation
Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig mot beslutet.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 234, 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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 234
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
Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Charlotta Eldh (MP), Lennart Pettersson (C),
Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Fredrik Jönsson (C): 1) Valnämndens driftbudget
2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 2) Eventuellt
överskott återförs till ursprunglig budgetpost.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkanden. 2) Föreslagen
folkomröstning genomförs ej.
Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): Avslag på Torbjörn Ekelunds yrkande.
I ärendet yttrade sig vidare Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, punkt 2), och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, JEBN, AAN, EVLT)
Ajournering: kl. 20.26 – 20.49
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Dnr KS 288-2020, SBN 486-2020

§ 174 VA-projekt Svalöv – äskande av medel
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 241, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 241
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 Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Lennart Pettersson
(C) och Teddy Nilsson (SD): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, JEBN, AAN, EVLT, HAHZ)
NSVA
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 106-2011, SBN 529-2019

§ 175 Revidering av aktivitetsplan för färdigställande av
Svalövs kommuns översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 239, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 239
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 117
Förslag till reviderad aktivitetsplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet
med samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkande och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, TSVA, CELG, ELPN, HAHZ)
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Dnr KS 118-2019 SBN 491-2020

§ 176 Hyresavtal, Röstånga friluftsbad - uppsägning
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 2, bl a fattade
följande beslut: 2. Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsen sammanträde i
mars, lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden avseende
bad, camping och simskola.
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57, följande beslut: Kommunchef Stefan
Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag till för framtida lösning
vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden för friluftsbadet i
Röstånga.
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 238, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med
Nordic Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 238
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 119
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-08-04
Hyresavtal, tecknat 2008-03-26
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C)
och Jan Zielinski (S): 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 Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSFV, MSDG, MSWN, HAHZ)
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Dnr KS 126-2020, VON 109-2020

§ 177 Utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning
Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 237, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Vård- och omsorgsnämnden uppdras utöka lagerhållningen avseende
skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader enligt tjänsteskrivelse daterad
2020-08-26.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 237
Kompletterande underlag, daterad 2020-09-01
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-08-26, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Vård- och omsorgsnämnden uppdras utöka lagerhållningen
avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader enligt tjänsteskrivelse
daterad 2020-08-26.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD, SARA)
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Dnr 197-2020

§ 178 Riktlinjer gällande begäran om utdrag från
belastningsregistret vid nyanställningar inom Vård och
omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 244, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning,
daterad 2020-08-24, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 244
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
Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Teddy Nilsson (SD),
Annelie Persson (S), Fredrik Jönsson (C) och Ingrid Ekström (SD): 1) Riktlinjer för
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begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning, daterad 2020-08-24,
antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MEMG, LELE)
Ajournering 19.50 – 20.10
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Dnr 168-2020

§ 179 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i
beslut 2020-05-25, § 99 a) - b) och d) - e) noteras och föranleder ingen
förändring av kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, § 142.
2. Uppdrag givet av kommunfullmäktige 2020-05-25, § 99 c) anses avslutat
med hänvisning till yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06-11.
3. Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att kalla till extra
bolagsstämma i AB SvalövsLokaler.
4. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denna uppdras att vid
denna stämma föreslå en extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner
kronor vilket motsvarar 2 000 kr per aktie.
5. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras att föreslå
stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 30
oktober.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsLokaler är ett av Svalövs kommun helägt bolag som sedan 2011
förvaltar kommunens verksamhetslokaler och har i princip bara Svalövs kommun
som kund. Under 2019 hade bolaget hyresintäkter om 77 105 000 kronor och
gjorde en vinst om 6 826 000 kronor.
Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna
kapitalet växt till 24 254 000 kronor enligt årsredovisningen. Därutöver finns det
bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och en reservfond om 800 000 kronor.
Totalt uppgår det egna kapitalet således till 35 054 000 kronor.
Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret ”Framgång för Svalöv”
det rimligt att Svalövs kommun återför de medel som ursprungligen var avsedda för
kommunens kärnverksamhet, d. v. s. producera välfärdstjänster och
samhällsplanering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag samt
betala bolagsskatt skapar inget mervärde för medborgarna.
Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens ombud
i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om totalt tjugo
miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt aktiebolagslagen,
bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en efterutdelning till ägarna
enligt ovan kan ske.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 142, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i uppdrag att kalla till extra
bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller
ersättare för denna uppdras att vid denna stämma föreslå en extrautdelning till
ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket motsvarar 2 000 kr per aktie. 3)
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Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras att föreslå
stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 25 juni.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 99, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna samt
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen. Återremissen
åberopas med anledning av den korta tid som getts för att diskutera och
demokratiskt processa den här komplexa fråga. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler för en genomgång av underlaget för att
kunna lämna ett yttrande gällande hanteringen som föreslås. c) Förslaget
remitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda de ekonomiska
konsekvenserna, samt formulera en risk och konsekvensanalys tillsammans med
anställda och fackliga organisationerna för presentation till kommunfullmäktige. d)
Förslaget remitteras till Hyresgästföreningen för en genomgång av underlaget för
att kunna lämna synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenser av AB
SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i
Svalöv för att de skall ges möjlighet att kommentera förutsättningen att i framtiden
konkurrera med skattefinansierad verksamhet i Svalövs kommun. 2) Yttranden
skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för att hanteras på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och kommunfullmäktige den 15
juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 147, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 177, följande beslut: Ärendet anses i och
med genomförd remisshantering berett till fullo.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut
2020-05-25, § 99 a)- b) och d)-e) noteras och föranleder ingen förändring av
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §142. 2) Uppdrag givet av
kommunfullmäktige 2020-05-25, § 99 c) anses avslutat med hänvisning till yttrande
i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06-11. 3) Styrelsen för AB SvalövsLokaler får i
uppdrag att kalla till extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler. 4) Ombudet för
Svalövs kommun eller ersättare för denna uppdras att vid denna stämma föreslå en
extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket motsvarar 2 000 kr
per aktie. 5) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denne uppdras att
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 25
juni.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 142, följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 142
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 177
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-11
Remissyttrande, Miljöpartiet
Remissyttrande, Vänsterpartiet
Remissyttrande, Socialdemokraterna
Remissyttrande, Feministiskt Initiativ
Remissyttrande, AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-08, § 86
Socialnämndens protokoll 2020-06-08, § 91
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 70
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 63
Myndighetsnämndens protokoll 2020-06-08, § 59
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 99
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 147
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 142
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige
remitterade instanserna i beslut 2020-05-25, § 99 a) - b) och d) - e) noteras och
föranleder ingen förändring av kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, § 142. 2)
Uppdrag givet av kommunfullmäktige 2020-05-25, § 99 c) anses avslutat med
hänvisning till yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06-11. 3) Styrelsen för AB
SvalövsLokaler får i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler.
4) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för denna uppdras att vid denna
stämma föreslå en extrautdelning till ägaren om totalt tjugo miljoner kronor vilket
motsvarar 2 000 kr per aktie. 5) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättare för
denne uppdras att föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till
ägaren sätts till den 30 oktober.
Jan Zielinski (S): I första hand: Bordläggning tills vi sett resultatet av en
folkomröstning den 12 december 2020. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m
fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis bordläggningsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden och Jan Zielinskis m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar dem.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent
Kronkvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Niklas Bohn (S): ”Ni
har tagit fram en utredning för stora pengar, utredningen är tydlig i sitt förslag til
beslut i kommunfullmäktige – Bolagsstyrning i Svalövs kommun. Trots detta
envisas ni att frågeställningen är felaktig och inte kan ställas i en folkomröstning. Ni
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pekar medborgarna på näsan och säger vi gör som vi vill utan att lyssna på er, ni
förstår inte, samt att en planerad omröstning inte kommer att ge någon vägledning
oavsett.
Att inte avvakta en folkomröstning i positiv anda utav respekt för folkinitiativet, är ett
svek av stora mått, med detta fortsätter ni underminera demokratin i er framfart.
Ni påstår att denna fråga varit ett hett ämne under sedan många år tillbaka, det
måste varit på era interna möten för i kommunalpolitiken kom den inte upp förrän
Alliansen före er tillsatte en utredning. Frågan finns inte att hitta i era vallöften inför
valet 2018, förutom Liberalerna, där har man tagit upp det men i ett helt annat
framtidsscenario.
Ert agerande med forcering kan inte tolkas som annat än att ni mörkar något,
framtiden får utvisa och döma.”
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 180 Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy
samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i
beslut 2020-05-25, §§ 93-98 a)-e), noteras och föranleder ingen förändring
av kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141.
2. Uppdrag givet av kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses
avslutat med hänvisning till yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 0611, bilaga 1.
3. Föreliggande förslag till bolagspolicy antas.
4. Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB bildas
bolagskoncern.
5. Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall uppgå
till fem miljoner (5 000 000) kronor.
6. Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB
godkänns.
7. Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.”
8. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns.
9. Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag
om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella
förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov
föreligger.

Reservation
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Annelie Persson (S), Lennart Pettersson (C),
Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Eva Inhammar (C), Kent
Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Charlotta Eldh (MP), Émilie Lundgren (S), Annelie
Johnsson (C), Elisabet Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Niklas Bohn
(S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
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samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Det noteras att utredningen försenats med anledning av rådande omständigheter
vad gäller Covid-19.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 136, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till bolagspolicy antas. 2) Med utgångspunkt i
rapport från Rådhuset Aragus AB bildas bolagskoncern. 3) Ett moderbolag,
Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000
000) kronor. 4) Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB
godkänns. 5) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 6)
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar av
dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 2020-05-18, § 136, följande: 1) Föreliggande
rapport från Rådhuset Aragus AB godkännes. 2) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, uppdras kommunchefen verkställa koncernbildningen
samt verksamhetsövergången för de medarbetare som idag är anställda i
kommunen. 3) För finansiering av uppstart av de nya bolagen m m anslås 100 000
kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 93, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
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bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 171, följande beslut: Ärendet anses i och
med genomförd remisshantering berett till fullo.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut
2020-05-25, §§ 93-98 a)-e), noteras och föranleder ingen förändring av
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06-11, bilaga 1. 3) Föreliggande förslag
till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB
bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas.
Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) Föreliggande
förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 7) Föreliggande
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 8) Moderbolaget, Svalövs
Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv
för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning
till fullmäktige om behov föreligger.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 136, följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till bolagspolicy
Förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB
Förslag till ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 136
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 171
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-11
Remissyttrande, Miljöpartiet
Remissyttrande, Vänsterpartiet
Remissyttrande, Hyresgästföreningen
Remissyttrande, Socialdemokraterna
Remissyttrande, Feministiskt Initiativ
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Remissyttrande, AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-08, § 85
Socialnämndens protokoll 2020-06-08, § 90
Bildningsnämndens protokoll 2020-06-09, § 69
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 62
Myndighetsnämndens protokoll 2020-06-08, § 58
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 146
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 93
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 136
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-15
Utredning med bilagor från Rådhuset Aragus AB
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 21
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 184
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Inkomna
yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut 2020-0525, §§ 93-98 a)-e), noteras och föranleder ingen förändring av kommunstyrelsens
förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av kommunfullmäktige 2020-0525, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till yttrande i förslagsskrivelse,
daterad 2020- 06-11, bilaga 1. 3) Föreliggande förslag till bolagspolicy antas. 4)
Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett
moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem
miljoner (5 000 000) kronor. 6) Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs
Kommunhus AB godkänns. 7) Ändring av § 8 i bolagsordningen:
”Kommunfullmäktige utser också ordförande och förste och andre vice ordförande i
bolagets styrelse.” 8) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB
godkänns. 9) Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna
förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella
förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Lennart Pettersson (C), Èmilie Lundgren (S),
Marie Irbladh (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Fredrik Jönsson (C): I första
hand: Bordläggning tills vi sett resultatet av en folkomröstning den 12 december
2020. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande.
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Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 16 nej-röster för bifall till Jan
Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska avgöras i dag. Se omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkanden.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkande och 16 nej-röster för Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 2).

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), Kent
Kronkvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Niklas Bohn (S): ”Ni
har tagit fram en utredning för stora pengar, utredningen är tydlig i sitt förslag till
beslut i kommunfullmäktige – Bolagsstyrning i Svalövs kommun. Trots detta
envisas ni att frågeställningen är felaktig och inte kan ställas i en folkomröstning. Ni
pekar medborgarna på näsan och säger vi gör som vi vill utan att lyssna på er, ni
förstår inte, samt att en planerad omröstning inte kommer att ge någon vägledning
oavsett.
Att inte avvakta en folkomröstning i positiv anda utav respekt för folkinitiativet, är ett
svek av stora mått, med detta fortsätter ni underminera demokratin i er framfart.
Ni påstår att denna fråga varit ett hett ämne under sedan många år tillbaka, det
måste varit på era interna möten för i kommunalpolitiken kom den inte upp förrän
Alliansen före er tillsatte en utredning. Frågan finns inte att hitta i era vallöften inför
valet 2018, förutom Liberalerna, där har man tagit upp det men i ett helt annat
framtidsscenario.
Ert agerande med forcering kan inte tolkas som annat än att ni mörkar något,
framtiden får utvisa och döma.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): Den demokratiska processen inför besluten är
fortfarande ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion i sakfrågorna mellan styret
och oppositionen. Avsaknaden av respekt för det folkinitiativ som samlat in
namnunderskrifter för en folkomröstning, samt det märkliga förfarandet att
genomdriva förändringen innan folkomröstningen hållits, gör att vi i Feministiskt
initiativ tar starkt avstånd från dessa beslut. Vi ser det forcerade förfarandet som en
kränkning av den kommunala demokratin.
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Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med den
nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut kommer allt
längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund av just
ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”. Moderbolagets mandat/VD:s
mandat att köpa, sälja och avyttra tillgångar för 40 miljoner kronor per händelse
möjliggör en mycket snabb utförsäljning av kommunens tillgångar. Detta i
kombination med ambitionen att utreda bolagisering av ytterligare kommunala
verksamheter är mycket oroande.
Uppföljning - En omorganisation enligt det liggande förslaget kräver stor ekonomisk
kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i vårt fall, vad
gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid liknande
omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister. Ambitioner och mål
formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning brister. (KEFU rapport
2020:1 Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och
ägardirektiv).
Sammantaget gör detta att Feministiskt initiativ inte kan bifalla någon av punkterna
i §180-183 så som de nu är formulerade. Därför yrkar vi på bifall till
Socialdemokraternas Jan Zielinskis båda yrkanden med i första hand bordläggning
till efter folkomröstningen, och i andra hand avslag för samtliga punkter §180-183.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, LELE)
Revisionen
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Dnr -

Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet fortsätter i enlighet med arbetsordningens § 13 tisdagen den
29 september kl. 18.30 i Linåkerskolans aula.
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Dnr 278-2019

§ 181 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs
Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB
SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB
SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor.
2. Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt
reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun.
3. Svalövs Kommunhus AB får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers
verksamhet genom fission till två nya bolag, Svalövs Samhällslokaler AB
samt Svalövs Kommunservice AB.
4. Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att
bolaget skall verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till
Svalövs Samhällslokaler AB resp Svalövs Kommunservice AB.
5. Uppdragen som ombud för Svalövs kommuns aktier i AB SvalövsBostäder
och AB SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma, återkallas, eftersom
ägandet av dessa båda bolag övergår till Svalövs Kommunhus AB.
6. Svalövs Kommunhus AB utser ombud med ersättare för de helägda
bolagen AB SvalövsLokaler, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs
Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder.

Reservation
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson (C),
Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Eva Inhammar (C), Kent
Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Charlotta Eldh (MP), Émilie Lundgren (S), Annelie
Johnsson (C), Elisabet Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija
Halilovic (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
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kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 137, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB
SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB
SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 2)
Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt
reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus AB
får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers verksamhet genom fission till två
nya bolag, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB. 4)
Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att bolaget skall
verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs Samhällslokaler
AB resp Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som ombud för Svalövs
kommuns aktier i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, samt ersättare för
desamma, återkallas, eftersom ägandet av dessa båda bolag övergår till Svalövs
Kommunhus AB. 6) Svalövs Kommunhus AB utser ombud med ersättare för de
helägda bolagen AB SvalövsLokaler, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs
Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 94, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
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10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12,§ 172, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Svalövs Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB
SvalövsBostäders samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB
SvalövsLokalers AB samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 2)
Köpeskillingen för förvärven Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt
reverslån om 16 315 000 kronor från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus AB
får i uppdrag att föra över AB SvalövsLokalers verksamhet genom fission till två
nya bolag, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB. 4)
Nuvarande ägardirektiv för AB SvalövsBostäder kompletteras med att bolaget skall
verkställa verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs Samhällslokaler
AB resp Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som ombud för Svalövs
kommuns aktier i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, samt ersättare för
desamma, återkallas, eftersom ägandet av dessa båda bolag övergår till Svalövs
Kommunhus AB. 6) Svalövs Kommunhus AB utser ombud med ersättare för de
helägda bolagen AB SvalövsLokaler, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs
Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 137, följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 137
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 172
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 137

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Svalövs
Kommunhus AB förvärvar av kommunen följande; a) AB SvalövsBostäders
samtliga 6 315 aktier, för 6 315 000 kronor, samt b) AB SvalövsLokalers AB
samtliga 10 000 aktier, för 10 000 000 kronor. 2) Köpeskillingen för förvärven
Svalövs Kommunhus AB erläggs med räntefritt reverslån om 16 315 000 kronor
från Svalövs kommun. 3) Svalövs Kommunhus AB får i uppdrag att föra över AB
SvalövsLokalers verksamhet genom fission till två nya bolag, Svalövs
Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB. 4) Nuvarande ägardirektiv
för AB SvalövsBostäder kompletteras med att bolaget skall verkställa
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verksamhetsövergången för berörd personal till Svalövs Samhällslokaler AB resp
Svalövs Kommunservice AB. 5) Uppdragen som ombud för Svalövs kommuns
aktier i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, samt ersättare för desamma,
återkallas, eftersom ägandet av dessa båda bolag övergår till Svalövs Kommunhus
AB. 6) Svalövs Kommunhus AB utser ombud med ersättare för de helägda bolagen
AB SvalövsLokaler, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB och
AB SvalövsBostäder.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Marie Irbladh
(C) och Lennart Pettersson (C): I första hand: Bordläggning tills vi sett resultatet av
en folkomröstning den 12 december 2020. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons
m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för att avgöra ärendet i dag och 16 nej-röster för bifall till Jan
Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, har kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska avgöras i dag. Se omröstningsbilaga 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkanden.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S) och Charlotta Eldh (MP): ”Ni har tagit fram en utredning för stora
pengar, utredningen är tydlig i sitt förslag til beslut i kommunfullmäktige –
Bolagsstyrning i Svalövs kommun. Trots detta envisas ni att frågeställningen är
felaktig och inte kan ställas i en folkomröstning. Ni pekar medborgarna på näsan
och säger vi gör som vi vill utan att lyssna på er, ni förstår inte, samt att en
planerad omröstning inte kommer att ge någon vägledning oavsett.
Att inte avvakta en folkomröstning i positiv anda utav respekt för folkinitiativet, är ett
svek av stora mått, med detta fortsätter ni underminera demokratin i er framfart.
Ni påstår att denna fråga varit ett hett ämne under sedan många år tillbaka, det
måste varit på era interna möten för i kommunalpolitiken kom den inte upp förrän
Alliansen före er tillsatte en utredning. Frågan finns inte att hitta i era vallöften inför
valet 2018, förutom Liberalerna, där har man tagit upp det men i ett helt annat
framtidsscenario.
Ert agerande med forcering kan inte tolkas som annat än att ni mörkar något,
framtiden får utvisa och döma.”
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Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
fortfarande ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion i sakfrågorna mellan styret
och oppositionen. Avsaknaden av respekt för det folkinitiativ som samlat in
namnunderskrifter för en folkomröstning, samt det märkliga förfarandet att
genomdriva förändringen innan folkomröstningen hållits, gör att vi i Feministiskt
initiativ tar starkt avstånd från dessa beslut. Vi ser det forcerade förfarandet som en
kränkning av den kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med den
nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut kommer allt
längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund av just
ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”. Moderbolagets mandat/VD:s
mandat att köpa, sälja och avyttra tillgångar för 40 miljoner kronor per händelse
möjliggör en mycket snabb utförsäljning av kommunens tillgångar. Detta i
kombination med ambitionen att utreda bolagisering av ytterligare kommunala
verksamheter är mycket oroande.
Uppföljning - En omorganisation enligt det liggande förslaget kräver stor ekonomisk
kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i vårt fall, vad
gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid liknande
omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister. Ambitioner och mål
formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning brister. (KEFU rapport
2020:1 Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och
ägardirektiv).
Sammantaget gör detta att Feministiskt initiativ inte kan bifalla någon av punkterna
i §180-183 så som de nu är formulerade. Därför yrkar vi på bifall till
Socialdemokraternas Jan Zielinskis båda yrkanden med i första hand bordläggning
till efter folkomröstningen, och i andra hand avslag för samtliga punkter §180-183.”
Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C) och Annelie Johnsson (C): ”Eftersom vi motsätter oss bildandet
av koncern och av Svalövs Kommunhus AB enligt våra yrkanden på § 180, vill vi ha
detta antecknat även på denna paragraf. Vi vill också markera att vi vill ha fem
ordinarie ledamöter och fem suppleanter i styrelsen istället för fem ordinarie och tre
suppleanter. Vi ser det som en inskränkning i demokratin och färre personer får
möjlighet att delta, jämfört med idag i våra helägda bolag AB SvalövsLokaler och
AB SvalövsBostäder.”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 182 Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs
Samhällslokaler AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Aktiekapitalet för blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1 000
000 kronor.
2. Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
3. Ändring av § 8 i bolagsordningen: "Kommunfullmäktige utser också
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse."
4. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.

Reservation
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson (C),
Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Eva Inhammar (C), Kent
Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Charlotta Eldh (MP), Émilie Lundgren (S), Annelie
Johnsson (C), Elisabet Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija
Halilovic (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
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förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 138, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1
000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB
godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 95, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 173, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1
000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB
godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 138 följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB
Förslag till ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 138
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 173
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 95
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 138

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Aktiekapitalet för
blivande Svalövs Samhällslokaler AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2)
Föreliggande bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns. 3) Ändring
av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också ordförande och förste
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 4) Föreliggande ägardirektiv för
Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Marie Irbladh
(C) och Lennart Pettersson (C): I första hand: Bordläggning tills vi sett resultatet av
en folkomröstning den 12 december 2020.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Marie
Irbladh (C): I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Jan
Zielinski (S) och Charlotta Eldh (MP): 1. Avslag på förslaget om 1:e vice och 2:e
vice. 2. Ändringsyrkande: Bolagsstyrelsen består av 5 ledamöter och 5
suppleanter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer därefter proposition på Lennart Petterssons m fl avslagsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande och 16 nejröster för att bifalla Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande, har
kommunfullmäktige beslutat att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande. Se
omröstningsbilaga 4).

Beslutsgång
Ordföranden ställer slutligen proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkanden.
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Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S): ”Ni har tagit fram en utredning för stora pengar, utredningen är
tydlig i sitt förslag till beslut i kommunfullmäktige – Bolagsstyrning i Svalövs
kommun. Trots detta envisas ni att frågeställningen är felaktig och inte kan ställas i
en folkomröstning. Ni pekar medborgarna på näsan och säger vi gör som vi vill
utan att lyssna på er, ni förstår inte, samt att en planerad omröstning inte kommer
att ge någon vägledning oavsett.
Att inte avvakta en folkomröstning i positiv anda utav respekt för folkinitiativet, är ett
svek av stora mått, med detta fortsätter ni underminera demokratin i er framfart.
Ni påstår att denna fråga varit ett hett ämne under sedan många år tillbaka, det
måste varit på era interna möten för i kommunalpolitiken kom den inte upp förrän
Alliansen före er tillsatte en utredning. Frågan finns inte att hitta i era vallöften inför
valet 2018, förutom Liberalerna, där har man tagit upp det men i ett helt annat
framtidsscenario.
Ert agerande med forcering kan inte tolkas som annat än att ni mörkar något,
framtiden får utvisa och döma.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
fortfarande ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion i sakfrågorna mellan styret
och oppositionen. Avsaknaden av respekt för det folkinitiativ som samlat in
namnunderskrifter för en folkomröstning, samt det märkliga förfarandet att
genomdriva förändringen innan folkomröstningen hållits, gör att vi i Feministiskt
initiativ tar starkt avstånd från dessa beslut. Vi ser det forcerade förfarandet som en
kränkning av den kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med den
nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut kommer allt
längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund av just
ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”. Moderbolagets mandat/VD:s
mandat att köpa, sälja och avyttra tillgångar för 40 miljoner kronor per händelse
möjliggör en mycket snabb utförsäljning av kommunens tillgångar. Detta i
kombination med ambitionen att utreda bolagisering av ytterligare kommunala
verksamheter är mycket oroande.
Uppföljning - En omorganisation enligt det liggande förslaget kräver stor ekonomisk
kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i vårt fall, vad
gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid liknande
omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister. Ambitioner och mål
formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning brister. (KEFU rapport
2020:1 Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och
ägardirektiv).
Sammantaget gör detta att Feministiskt initiativ inte kan bifalla någon av punkterna
i §180-183 så som de nu är formulerade. Därför yrkar vi på bifall till
Socialdemokraternas Jan Zielinskis båda yrkanden med i första hand bordläggning
till efter folkomröstningen, och i andra hand avslag för samtliga punkter §180-183.”
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Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C) och Annelie Johnsson (C): ”Eftersom vi motsätter oss bildandet
av koncern och av Svalövs Kommunhus AB enligt våra yrkanden på § 180, vill vi ha
detta antecknat även på denna paragraf. Vi vill också markera att vi vill ha fem
ordinarie ledamöter och fem suppleanter i styrelsen istället för fem ordinarie och tre
suppleanter. Vi ser det som en inskränkning i demokratin och färre personer får
möjlighet att delta, jämfört med idag i våra helägda bolag AB SvalövsLokaler och
AB SvalövsBostäder.”

Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
Ajournering: kl. 19.15-19.30
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Dnr 278-2019

§ 183 Lokalförsörjningen i kommunen – Svalövs
Kommunservice AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Aktiekapitalet för blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1
000 000 kronor.
2. Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
3. Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
4. Ändring av § 8 i bolagsordningen: "Kommunfullmäktige utser också
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse."

Reservation
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson (C),
Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Eva Inhammar (C), Kent
Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Charlotta Eldh (MP), Émilie Lundgren (S), Annelie
Johnsson (C), Elisabet Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija
Halilovic (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
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förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 139, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1
000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB
godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 96, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 174, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Aktiekapitalet för blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1
000 000 kronor. 2) Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB
godkänns. 3) Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 139 följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB
Förslag till ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 139
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 174
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 96
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 139

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Aktiekapitalet för
blivande Svalövs Kommunservice AB skall uppgå till 1 000 000 kronor. 2)
Föreliggande bolagsordning för Svalövs Kommunservice AB godkänns. 3) Ändring
av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också ordförande och förste
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 4) Föreliggande ägardirektiv för
Svalövs Kommunservice AB godkänns.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Lennart
Pettersson (C): I första hand: Bordläggning tills vi sett resultatet av en
folkomröstning den 12 december 2020.
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I andra
hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Lennart Pettersson (C) och Jan Zielinski (S): 1) Avslag på förslaget om 1:e vice och
2:e vice. 2) Ändringsyrkande: Bolagsstyrelsen består av 5 ledamöter och 5
suppleanter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl bordläggningsyrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer därefter proposition på Lennart Petterssons m fl avslagsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande och 16 nejröster för bifalla Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande, har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Lennart Petterssons m fl ändringsyrkande. Se omröstningsbilaga
5).

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkanden.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S): ”Ni har tagit fram en utredning för stora pengar, utredningen är
tydlig i sitt förslag til beslut i kommunfullmäktige – Bolagsstyrning i Svalövs
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kommun. Trots detta envisas ni att frågeställningen är felaktig och inte kan ställas i
en folkomröstning. Ni pekar medborgarna på näsan och säger vi gör som vi vill
utan att lyssna på er, ni förstår inte, samt att en planerad omröstning inte kommer
att ge någon vägledning oavsett.
Att inte avvakta en folkomröstning i positiv anda utav respekt för folkinitiativet, är ett
svek av stora mått, med detta fortsätter ni underminera demokratin i er framfart.
Ni påstår att denna fråga varit ett hett ämne under sedan många år tillbaka, det
måste varit på era interna möten för i kommunalpolitiken kom den inte upp förrän
Alliansen före er tillsatte en utredning. Frågan finns inte att hitta i era vallöften inför
valet 2018, förutom Liberalerna, där har man tagit upp det men i ett helt annat
framtidsscenario.
Ert agerande med forcering kan inte tolkas som annat än att ni mörkar något,
framtiden får utvisa och döma.”
Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Den demokratiska processen inför besluten är
fortfarande ytterst bristfällig, med obefintlig diskussion i sakfrågorna mellan styret
och oppositionen. Avsaknaden av respekt för det folkinitiativ som samlat in
namnunderskrifter för en folkomröstning, samt det märkliga förfarandet att
genomdriva förändringen innan folkomröstningen hållits, gör att vi i Feministiskt
initiativ tar starkt avstånd från dessa beslut. Vi ser det forcerade förfarandet som en
kränkning av den kommunala demokratin.
Transparensen skulle genom de liggande förslagen minska avsevärt i och med den
nya bolagsorganisationen, jämfört med nuvarande organisation. Beslut kommer allt
längre bort från väljarna/kommuninvånarna, bland annat på grund av just
ambitionen ”att flytta politiken från bolagsstyrelserna”. Moderbolagets mandat/VD:s
mandat att köpa, sälja och avyttra tillgångar för 40 miljoner kronor per händelse
möjliggör en mycket snabb utförsäljning av kommunens tillgångar. Detta i
kombination med ambitionen att utreda bolagisering av ytterligare kommunala
verksamheter är mycket oroande.
Uppföljning - En omorganisation enligt det liggande förslaget kräver stor ekonomisk
kompetens hos ägaren, som representeras av Kommunfullmäktige i vårt fall, vad
gäller kontroll och uppföljning. KEFU-rapporten 2020:1 visar att vid liknande
omorganisationer i andra kommuner är det just här det brister. Ambitioner och mål
formuleras men konkret plan för kontroll och uppföljning brister. (KEFU rapport
2020:1 Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och
ägardirektiv).
Sammantaget gör detta att Feministiskt initiativ inte kan bifalla någon av punkterna
i §180-183 så som de nu är formulerade. Därför yrkar vi på bifall till
Socialdemokraternas Jan Zielinskis båda yrkanden med i första hand bordläggning
till efter folkomröstningen, och i andra hand avslag för samtliga punkter §180-183.”
Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C) och Annelie Johnsson (C): ”Eftersom vi motsätter oss bildandet
av koncern och av Svalövs Kommunhus AB enligt våra yrkanden på § 180, vill vi ha
detta antecknat även på denna paragraf. Vi vill också markera att vi vill ha fem
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ordinarie ledamöter och fem suppleanter i styrelsen istället för fem ordinarie och tre
suppleanter. Vi ser det som en inskränkning i demokratin och färre personer får
möjlighet att delta, jämfört med idag i våra helägda bolag AB SvalövsLokaler och
AB SvalövsBostäder.”
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
Ajournering: kl. 20.10 – 20.40
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Dnr 278-2019

§ 184 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras med motiveringen: Ärendet kompletteras med villkor
för samhällsbyggnadsnämndens presidium samt med förklaring på
nivåskillnaders jämfört med övriga presidier i kommunens nämnder och
styrelser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 140, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice
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ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare
fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till
ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess att fissionen
är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I
det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 3)
Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB
SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande
. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4)
Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB med
2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det
fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 97, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 175, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare
fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till
ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen
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är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I
det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 3)
Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB
SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande.
I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4)
Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB med
2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det
fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 140 följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 140
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 175
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 97
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 140

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Pettersson (C), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Jan
Zielinski (S) och Teddy Nilsson (SD): Ärendet återremitteras med motiveringen:
Ärendet kompletteras med villkor för samhällsbyggnadsnämndens presidium samt
med förklaring på nivåskillnaders jämfört med övriga presidier i kommunens
nämnder och styrelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
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Dnr 278-2019

§ 185 Ägarstyrning delägda aktiebolag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdragen som ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB,
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL
Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB
samt ersättare för desamma, återkallas per 2020-09-30.
2. Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-01 företräda kommunen
på stämmor i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera
AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Svalövs Kommunhus AB
utser genom fullmakt ombud. Ombudet representerar också kommunen vid
ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget och Svalövs
kommun.
3. Kommunfullmäktige ska besluta om ombudsinstruktion inför de delägda
bolagens årsstämmor vilka ombuden har att förhålla sig till på stämmorna.

Reservation
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson (C),
Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Eva Inhammar (C), Kent
Kronqvist (S), Johan Wigrup (C), Charlotta Eldh (MP), Émilie Lundgren (S), Annelie
Johnsson (C), Elisabet Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Anette
Halberg (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning som
återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den nya
politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 184, följande beslut: 1) Kommunstyrelsen
uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part utreda effekterna av att
överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun. Härvid skall
särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader belysas. 2) Kommunstyrelsens
beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda i
samband med ordinarie sammanträde i november 2019. Vad avser
upphandlingskriterier av extern part överlåter kommunstyrelsen denna fråga till
kommunchefen och tillförordnade ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar
slutligen att kostnaderna för utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och
skall tas ur tidigare beslutat anslag.
Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs kommun
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i mars
2020.
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Kommunstyrelsen beslutade också 2020-01-13, § 21, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-värdering
av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. Värderingen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars månads ordinarie sammanträde
2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av
förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall belasta det
budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 2020. 3)
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen.
Nu föreligger tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, förslagsskrivelse daterad 202005-14, samt utredning med bilagor.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 141, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1) Uppdragen som ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB,
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus
AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt ersättare för
desamma, återkallas per 2020-09-30. 2) Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m
2020-10-01 företräda kommunen på stämmor i LSR Landskrona Svalövs
Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB,
SKL Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Svalövs Kommunhus AB utser genom fullmakt ombud. Ombudet representerar
också kommunen vid ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget
och Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 98, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget remitteras
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget remitteras till AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget remitteras
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget remitteras till
hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och konsekvenserna
för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget remitteras till Svenskt
Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring utredningsförslaget om
bildandet av servicebolag och företagens syn på denna fråga. f) Kommunstyrelsen
uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, samt utarbeta en risk och
konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara kommunstyrelsens kansli tillhanda den
10 juni för att hanteras på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och
kommunfullmäktige den 15 juni.
Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss (Kommunallagen
5 kap, 50 §).
Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020).
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet översänds till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt Näringsliv Skåne län och
Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli
tillhanda senast 2020-06-10.
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 176, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Uppdragen som ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB,
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus
AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt ersättare för
desamma, återkallas per 2020-09-30. 2) Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m
2020-10-01 företräda kommunen på stämmor i LSR Landskrona Svalövs
Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB,
SKL Kommentus AB, Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Svalövs Kommunhus AB utser genom fullmakt ombud. Ombudet representerar
också kommunen vid ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget
och Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 141, följande beslut: 1. Ärendet skjuts till
ett kommande kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 141
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 176
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 98
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 141

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Uppdragen som
ombud för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB, Inera AB samt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt ersättare för desamma, återkallas per
2020-09-30. 2) Svalövs Kommunhus AB utses att fr o m 2020-10-01 företräda
kommunen på stämmor i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, NSVA
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten AB, SKL Kommentus AB,
Inera AB samt Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Svalövs Kommunhus AB
utser genom fullmakt ombud. Ombudet representerar också kommunen vid
ägarsamråd och utgör också i övrigt kontakten mellan bolaget och Svalövs
kommun. 3) Kommunfullmäktige ska besluta om ombudsinstruktion inför de
delägda bolagens årsstämmor vilka ombuden har att förhålla sig till på stämmorna.
Lennart Pettersson (C), Jan Zielinski (S) och Charlotta Eldh (MP): Avslag på Teddy
Nilssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Lennart
Petterssons m fl avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy
Nilssons m fl yrkanden.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
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Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden och 16 nej-röster för
bifall avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden, har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla Teddy Nilssons m fl yrkanden. Se omröstningsbilaga 6).
Protokollsanteckning:
Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar (C),
Johan Wigrup (C) och Annelie Johnsson (C): ”De delägda bolagen som nämns i
beslutet ingår inte i den bolagskoncern som kommunfullmäktige nu har beslutat
om. Det har inte heller skett någon överlåtelse av kommunens aktier till Svalövs
Kommunhus AB. Det finns därför inga skäl för fullmäktige att överlåta val av ombud
till stämmor och representanter vid ägarsamråd från
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen till Svalövs Kommunhus AB. Det innebär att
tre personer, majoriteten i styrelsen för Svalövs Kommunhus AB, själva kan besluta
om kommunens företrädare. Det innebär också att
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen inte ens kan styra över om det blir politiker
eller tjänstepersoner som ska företräda kommunen.”

Protokollet ska skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv
Svenskt Näringsliv Skåne län
Företagarna i Svalöv
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ, SARA, LELE)
Revisionen
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Dnr 1-2020

§ 186 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelser från Fredrik Jönsson (C), Anna Hed Roslund (S), Ann-Sofie
Albrekt (MP), Jenny Maltin (C) och Johan Wigrup (C) godkänns.
2. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Fredrik Jönsson (C) väljs Johan
Wigrup (C).
3. Till ny ledamot i Bildningsnämnden efter Fredrik Jönsson (C) väljs Jenny
Maltin (C).
4. Till ny ledamot i Krisledningsnämnden efter Fredrik Jönsson (C) väljs Johan
Wigrup (C).
5. Till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter Anna Hed Roslund (S)
väljs Staffan Löfberg (S)
6. Till ny insynsplats i Samhällsbyggnadsnämnden efter Ann-Sofie Albrekt
(MP) väljs Charlotta Eldh (MP).
7. Valet av ny huvudman i Ekeby Sparbank efter Ida Andersson (C)
bordläggs.
8. Till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Dennis
Jönsson (L) väljs Torbjörn Ekelund (L).
9. Valet av ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling efter Katarina
Lundgren (S) bordläggs.
10. Till ny ersättare Bildningsnämnden efter Jenny Maltin (C) väljs Mats Lovén
(C).
11. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Johan Wigrup (C) väljs Annelie
Johnsson (C).
12. Till ny ersättare i krisledningsnämnden efter Johan Wigrup (C) väljs Marie
Irbladh (C).
13. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa
om ny röstsammanräkning efter Ann-Sofie Albrekt (MP).
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14. Till ledamöter i Svalövs Kommunhus AB väljs Teddy Nilsson (SD), Angelie
Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Frank Urban Johansson (KD) och Johan
Wigrup (C).
15. Till suppleanter i Svalövs Kommunhus AB väljs Torbjörn Ekelund (L), Kim
Hellström (SD) och Anneli Persson (S).
16. Till ordförande i Svalövs Kommunhus AB väljs Teddy Nilsson (SD).
17. Till förste vice ordförande i Svalövs Kommunhus AB väljs Angelie Fröjd (M).
18. Till andre vice ordförande i Svalövs Kommunhus AB väljs Jan Zielinski (S).
19. Till lekmannarevisor i Svalövs Kommunhus AB väljs Göran Winér (S).
20. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs kommunhus AB
bordläggs.
21. Till ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus AB väljs Hans
Lindström (SD).
22. Valet av ny ersättare för ombud för kommunens aktier i Svalövs
kommunhus AB bordläggs.
23. Till ledamöter i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Stefan Pettersson (M),
Mats Hannander (SD), Kent Kronqvist (S) och Håkan Sträng (L). Valet
avseende representant från centerpartiet bordläggs.
24. Till suppleanter i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Andrej Nilsson (SD),
Åke Jonsson (KD) och Emelie Lundgren (S).
25. Till ordförande i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Stefan Pettersson (M).
26. Till förste vice ordförande i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Mats
Hannander (SD).
27. Till andre vice ordförande i Svalövs Samhällslokaler AB väljs Kent
Kronqvist (S).
28. Valet av lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB bordläggs.
29. Valet av suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Samhällslokaler AB
bordläggs.
30. Till ledamöter i Svalövs Kommunservice AB väljs Stefan Pettersson (M),
Mats Hannander (SD), Annie Karlsson (S) och Pernilla Ekelund (L). Valet
avseende representant från centerpartiet bordläggs.
31. Till suppleanter i Svalövs Kommunservice AB väljs Andrej Nilsson (SD),
Åke Jonsson (KD) och Niklas Bohn (S).
32. Till ordförande i Svalövs Kommunservice AB väljs Stefan Pettersson (M).
33. Till förste vice ordförande i Svalövs Kommunservice AB väljs Mats
Hannander (SD)
34. Till andre vice ordförande i Svalövs Kommunervice AB väljs Annie Karlsson
(S).
35. Valet avseende lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice AB bordläggs.
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36. Valet avseende suppleant för lekmannarevisor i Svalövs Kommunservice
AB bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Johan Wigrup (C) har i skrivelse, inkommen 2020-09-27, avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Jenny Maltin (C) har i skrivelse, inkommen 2020-09-24, avsagt sig uppdraget som
ersättare i Bildningsnämnden.
Ann-Sofie Albrekt (MP) har i skrivelse, inkommen 2020-09-09, avsagt sig
uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige samt insynsplats i
Samhällsbyggnadsnämnden.
Anna Hed Roslund (S) har i skrivelse, inkommen 2020-08-31, avsagt sig uppdraget
som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse, inkommen 2020-08-31, avsagt sig uppdragen
som ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Bildningsnämnden samt ledamot i
Krisledningsnämnden.
Ida Andersson (C) har i skrivelse, inkommen 2020-08-01, avsagt sig uppdraget
som huvudman i Ekeby Sparbank. Valet bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-08-31, § 149.
Dennis Jönsson (L) har i skrivelse, inkommen 2020-07-25, avsagt sig uppdraget
som ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling. Valet bordlades på
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-31, § 149.
Hans-Inge Svensson (S) har i skrivelse, inkommen 2020-07-21, avsagt sig
uppdraget som ledamot och vice ordförande i Styrelsen för BT Kemi
efterbehandling. Kommunfullmäktige valde 2020-08-31, § 149, Katarina Lundgren
(S) som ny ledamot och vice ordförande efter Hans-Inge Svensson (S). Beslutet
innebär att Katarina Lundgrens ersättningsplats behöver fyllas.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wigrup (C), inkom 2020-09-27
Avsägelse från Jenny Maltin (C), inkom 2020-09-24
Avsägelse från Ann-Sofie Albrekt (MP), inkom 2020-09-09
Avsägelse från Anna Hed Roslund (S), inkom 2020-08-31
Avsägelse från Fredrik Jönsson (C), inkom 2020-08-31
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 149
Avsägelse från Ida Andersson (C), inkom 2020-08-01
Avsägelse från Dennis Jönsson (L), inkom 2020-07-25

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Berörda förtroendevalda
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Dnr KS 294-2020

§ 187 Interpellation, Porrprevention i kommunens skolor
och barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Salonen Ripa (FI) har inkommit med en interpellation ställd till
bildningsnämndens ordförande rörande arbete med porrprevention och frågan om
pornografins inverkan på barn och unga i kommunens skolor och förskolor.
I ärendet yttrade sig Elisabet Salonen Ripa (FI), Kim Hellström (SD) och Lennart
Pettersson (C).

Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-09-02
Protokollet ska skickas till:
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Dnr KS 105-2020

§ 188 Interpellation, Ändrade förutsättningar för inlämning
på LSR:s återvinningscentral i Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande rörande ändrade förutsättningar för inlämning på LSR:s
återvinningscentral i Svalöv.
I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD).

Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-09-14
Protokollet ska skickas till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

55(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Dnr KS 297-2020

§ 189 Motion, Sensorstyrning i lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en motion
rörande sensorstyrning i lokal. I motionen föreslås följande:
-

Att kommunen uppdrar åt ägarna till av kommunen förhyrda lokaler att
återkomma med uppgift om möjliga åtgärder enligt ovanstående och
beräknade kostnader för desamma.

-

Att kommunen uppdrar åt AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler att
erbjuda externa hyresgäster en lokalstandard med sensorstyrd teknik.

-

Att kommunen vid nyproduktion av förhyrda lokaler ställer krav på
sensorstyrda lösningar enligt ovan.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-08-31
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)
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Dnr KS 214-2018, SBN 401-2018

§ 190 Motion, Solenergi i Teckomatorp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.
2. Man utreder möjligheten för kommuninvånare att köpa andelar i
verksamheten.
3. Man också utreder möjligheten till etablering av kombinerande solceller och
solfångare.
4. Utredning läggs till beslutsunderlag för ett framtida kommunalt energibolag.

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 föreslog 2020-08-31, § 220, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 166, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 166
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 220
Yttrande, daterat 2020-06-07
Remittering till samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-09-19
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Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 123
Motion, daterad 2018-08-01

Förslag till beslut
Stefan Pettersson (M): Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-06-07.
Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): 1) Bifall till
motionen.
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C) och Stefan Pettersson (M):
Tilläggsyrkande: 1) Man utreder möjligheten för kommuninvånare att köpa andelar i
verksamheten. 2) Man också utreder möjligheten till etablering av kombinerande
solceller och solfångare. 3) Utredning läggs till beslutsunderlag för ett framtida
kommunalt energibolag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkande och Torbjörn
Ekelunds m.fl bifallssyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan
Petterssons yrkande om att motionen anses besvarad.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden.

Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster för bifall till Stefan Petterssons yrkande och 9 nej-röster för bifall
Torbjörn Ekelunds m.fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att bifall Stefan
Petterssons yrkande om att motionen anses besvarad. En ledamot valde att avstå
från att rösta. Se omröstningsbilaga 7).

Beslutsgång
Därefter ställde ordförande proposition på Torbjörn Ekelunds m.fl tilläggsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.

Protokollsanteckning:
Charlotta Eldh (MP): Bifall till samtliga tre punkter i motionen. Platser för
solcellsparker på andra orter/platser i kommunen pekas ut med hänsyn till naturoch kulturvärden.

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
Ajournering 22.20 - 22.25
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Dnr -

Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avslutas och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom klockan nu är 22.30, och det i enlighet med fullmäktiges arbetsordning
ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska fortsätta eller
avbrytas, ställer ordförande denna fråga och finner att sammanträdet ska avslutas.
Resterande ärenden på dagordningen bordläggs därmed.
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Dnr KS 290-2018

§ 191 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten
i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

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 ska 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 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.
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Kommunfullmäktiges presidiums bedömning är att, om man väljer att börja webbsända 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 föreslog 2020-08-31, § 221, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 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.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 167, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 167
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 221
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
Remittering från kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 202
Motion, inkommen 2018-11-26

Justerare

Utdragsbestyrkande

61(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

62(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Dnr KS 291-2018, MN 41-2019

§ 192 Motion, Ovårdade tomter och ovårdade/förfallna
fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

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.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 242, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: 1. Motionen avslås, med hänvisning till myndighetsnämndens yttrande,
daterat 2020-08-10.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 242
Myndighetsnämnden protokoll 2020-08-24, § 85,
Yttrande från ordförande, daterat 2020-08-10
Myndighetsnämndens protokoll 2020-07-20, § 81
Motion, inkommen 2018-11-15
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna (efter beslut i KF)

Justerare

Utdragsbestyrkande

63(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LIBL, FKRT)

Justerare

Utdragsbestyrkande

64(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Dnr KS 155-2019, SBN 269-2019

§ 193 Motion, Gestaltningsprogram
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

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 föreslog 2020-08-31, § 222, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2020-06-07.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 168, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 168
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 222
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
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

65(73)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28

Dnr KS 57-2020, VON 51-2020

§ 194 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
b)

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 föreslog 2020-08-31, § 223, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2020-06-05.
Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 169, följande beslut: 1. Ärendet
bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 169
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 223
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
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

66(73)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

67(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 1) - § 180 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt
bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB (bordläggning)
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

Jävig

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Niklas Bohn, tjg ers för B Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

68(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 2) - § 180 Lokalförsörjningen inom kommunen – Bolagspolicy samt
bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Sara Billquist Selberg

L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

Jävig

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Niklas Bohn, tjg ers för B Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

69(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 3) - § 181 Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv
av AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda
Ledam öter

Parti

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg ers för S Billquist Selberg L

Jävig

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

70(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 4) - § 182 Lokalförsörjningen i kommun - Svalövs Samhällslokaler AB
Ledam öter

Parti

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg ers för S Billquist Selberg L

Jävig

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

71(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 5) - § 183 Lokalförsörjningen i kommun - Svalövs Kommunservice AB
Ledam öter

Parti

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg ers för S Billquist Selberg L

Jävig

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

0

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

72(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 6) - § 185 Ägarstyrning delägda aktiebolag
Ledam öter

Parti

Nej

Avstår

SD

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

1

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

7 Kim Hellström

SD

8 Lennart Pettersson

C

9 Torbjörn Ekelund

L

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

12 Angelie Fröjd

M

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

17 Bo Persson

SD

18 Eva Inhammar

C

1

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

1

24 Charlotta Eldh

MP

1

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

28 Håkan Sträng, tjg ers för S Billquist Selberg L

Jävig

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

1

31 Marcus Donnerhag

S

1

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Anette Hallberg, tjg ers för B Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

1 Teddy Nilsson

1
18

Utdragsbestyrkande

16

1

0

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

73(73)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Omröstningsbilaga 7) - § 190 Motion, Solernergi i Teckomatorp
Ledam öter

Ja

Nej

Avstår

SD

1

2 Jan Zielinski

S

1

3 Fredrik Jönsson

C

4 Ingrid Ekström, ordf

SD

1

5 Anna Berg von Linde, 1:e vice ordf

M

1

6 Anneli Persson

S

1

7 Kim Hellström

SD

1

8 Lennart Pettersson

C

1

9 Torbjörn Ekelund

L

1

Jävig

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf

S

1

12 Angelie Fröjd

M

1

13 Marie Irbladh

C

14 Sten Schmidt

SD

15 -

V

16 Annie Karlsson

S

1

17 Bo Persson

SD

1

18 Eva Inhammar

C

19 Kent Kronqvist

S

1

20 Bengt Jönson

SD

1

21 Stefan Pettersson

M

1

22 Hans Lindström

SD

1

23 Johan Wigrup tjg ers för J H Andersson

C

24 Charlotta Eldh

MP

25 Èmilie Lundgren

S

1

26 Aase Jönsson

KD

1

27 Mats Hannander

SD

1

1
1

1

1
1

28 Håkan Sträng, tjg ers för S Billquist Selberg L

1

29 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson

C

1

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson

FI

31 Marcus Donnerhag

1

S

1

32 Agneta Sörensson, tjg ers för A Pettersson M

1

33 Jenny Ulfvin

SD

1

34 Jörgen N E Persson

SD

1

35 Anette Hallberg, tjg ers för B Halilovic

S

1

SUMMA

Justerare

Parti

1 Teddy Nilsson

24

Utdragsbestyrkande

9

1

0

