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Fredrik Jönsson (C), dock ej 57, 65 - 66 
Ingrid Ekström (SD), tjg ordförande dock ej §§ 65 - 66 
Anna Berg von Linde (M)  
Anneli Persson (S)  
Kim Hellström (SD)  
Lennart Pettersson (C)  
Torbjörn Ekelund (L), dock ej § 60 
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Tf VD Jan Tingecz, AB SvalövsBostäder/-Lokaler, §§ 65 - 66 

 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(82) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Angelie Fröjd (M) och Claes Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-04-30, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 44 – 89 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD), §§ 44 – 64, 67 - 89, Claes Hallberg, §§ 65 - 66  

Justerare  
 

 A Fröjd (M), dock ej §§ 57, 65 - 66 C Hallberg (S), dock ej §§ 65 - 66  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-04-27 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 45 Information  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om åtgärder och stöd med 
anledning av Corona/Covid-19 (Dnr KS 126-2020) 

b) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD) informerar gällande 
initiativ från Familjen Helsingborg ang stöd till Ängelholms flygplats. 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 46 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Överenskommelse gällande närvaro vid politiska sammanträden i 
Svalövs kommun. (Dnr KS 122-2020) 

b) Revisionsrapport, Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut. 
(Dnr KS 81-2020) 

c) Revisionsrapport, granskning av färdtjänst. (Dnr KS 82-2020) 

d) Revisionsgranskning, Likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans. 
(Dnr KS 114-2020) 

e) Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av 2019 års statsbidrag 
till kommuner för habiliteringsersättning. (Dnr KS 254-2020, VON 33-
2019) 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
-  
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Dnr KS 1-2020 

§ 47 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut   
 

1. Avsägelser från Sven-Åke Nilsson (C), Frank Urban Johansson (L), Åke 
Jonsson (KD), Bedrija Halilovic (S) och Nina Renarve (MP) godkänns.  

2. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Sven-Åke Nilsson 
(C) väljs Johan Wigrup (C).  

3. Till ny ersättare i valberedningsnämnden efter Sven-Åke Nilsson (C) 
väljs Nathalie Jansson (C).  

4. Till ny ersättare i myndighetsnämnden efter Frank Urban Johansson (L) 
väljs Jonas Lindholm (L).  

5. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Åke Jonsson (KD) väljs Frank 
Urban Johansson (KD).  

6. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Jan Berglund (S) väljs Knud 
Nörrelökke (S).  

7. Valet av ny ersättare i bildningsnämnden efter Bedrija Halilovic (S) 
bordläggs. 

8. Till ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen efter Nina Renarve 
(MP) väljs Charlotta Eldh (MP). 

9. Till nämndeman vid Lunds tingsrätt väljs Jonas Lindholm (L).   

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Åke Nilsson (C) har i skrivelse, inkommen 2020-02-27, avsagt sig 
uppdragen som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i 
valberedningsnämnden och Rönneåkommitten och Rönneåns vattenråd. 
Kommunfullmäktige förrättar valen till samhällsbyggnadsnämnden och 
valberedningsnämnden, medan kommunstyrelsen förrättar valen avseende 
Rönneåkommitten och Rönneåns vattenråd.  

Frank Urban Johansson (L) har i skrivelse, inkommen 2020-03-08, avsagt sig 
uppdragen som ersättare i myndighetsnämnden och ledamot i Rååns vattenråd. 
Kommunfullmäktige förrättar valet till myndighetsnämnden medan 
kommunstyrelsen förrättar valet avseende Rååns vattenråd. 

Åke Jonsson (KD) har i skrivelse, inkommen 2020-03-18, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen. 

Jan Berglund har i skrivelse, inkommen 2020-03-10, meddelat att han flyttat 
från kommunen. Det innebär att Jan Berglund inte längre är valbar och ett 
fyllnadsval behöver förrättas avseende uppdraget som ersättare 
bildningsnämnden.  

Bedrija Halilovic (S) har i skrivelse, inkommen 2020-03-17, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 
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Nina Renarve (MP) har i skrivelse daterad 2020-04-27 avsagt sig uppdraget 
som ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen. 

Lunds tingsrätt har i skrivelse, inkommen 2020-04-14, anmält önskemål om att 
fullmäktige i Svalövs kommun utser ytterligare en nämndeman i tingsrätten för 
innevarande mandatperiod, d.v.s. till och med sista december 2023. Detta med 
anledning av att rätten, på Folkhälsomyndigetens rekommendation inte kallar 
nämndemän över 70 år på grund av smittrisk.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sven-Åke Nilsson (C), inkommen 2020-02-27 
Avsägelse från Frank Urban Johansson (L), inkommen 2020-03-08 
Skrivelse från Jan Berglund (S), inkommen 2020-03-10 
Avsägelse från Åke Jonsson (KD), inkommen 2020-03-18 
Avsägelse från Bedrija Halilovic (S), inkommen 2020-03-17 
Skrivelse från Lunds tingsrätt, inkommen 2020-04-14 
Avsägelse från Nina Renarve (MP), daterad 2020-04-27 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA, LAHH, EELS) 
Lunds tingsrätt 
Berörda förtroendevalda  
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Dnr KS 243-2019 

§ 48 Ansökan om partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr. 

2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 kr. 

3. Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755 kr. 

4. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 21, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas 
partistöd med 116 455 kr. 2) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 
kr. 3) Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755 kr. 4) Kristdemokraterna 
beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 78, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr. 2) 
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 kr. 3) Centerpartiet beviljas 
partistöd med 71 755 kr. 4) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 055 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 78 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 21 
Ansökan om partistöd 2020 från kristdemokraterna, inkommen 2020-03-30 
Ansökan om partistöd 2020 från centerpartiet, inkommen 2020-03-10 
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Ansökan om partistöd 2020 från socialdemokraterna, inkommen 2020-03-23 
Ansökan om partistöd 2020 från sverigedemokraterna, inkommen 2020-02-24 

 

Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Kristdemokraterna 
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Dnr KS 243-2020 

§ 49 Kommunalt partistöd - anstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. De i kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 
2020 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för 
kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) 
(revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år) och 
4) (protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år). 
Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 

2. En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2020-06-
30.  

3. Ansökan skall innehålla en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Den särskilde granskarens rapport skall bifogas 
redovisningen (Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 29 och 31 §§). 

4. Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande. I det fall 
kommunfullmäktige inte i efterhand godkänner fullständig ansökan för 
parti som sökt och beviljats anstånd, återkrävs partistödet. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att partier väljer att skjuta sina årsmöten på framtiden p g a 
rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det anledning att ge partierna 
möjlighet att komplettera sina ansökningar vid ett senare datum än vad 
kommunallagen och kommunens egna av fullmäktige antagna bestämmelser 
stadgar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 79: 1) Ärendet behandlas vid 
kommunstyrelsens extra sammanträde 2020-04-20. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 112, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) De i kommunfullmäktige representerade partierna medges 
anstånd år 2020 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för 
kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) (revisionsberättelse 
från det lokala partiet avseende föregående år) och 4) (protokoll från partiets 
lokala årsmöte för innevarande år). Handlingarna skall vara kommunen 
tillhanda senast 2020-09-30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall 
dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda 
senast 2020-06-30. 3) Ansökan skall innehålla en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Den särskilde granskarens rapport skall bifogas redovisningen 
(Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 29 och 31 §§). 4) Beslut om partistöd fattas 
i likhet med tidigare år löpande. I det fall kommunfullmäktige inte i efterhand 
godkänner fullständig ansökan för parti som sökt och beviljats anstånd, 
återkrävs partistödet. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 112 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 79 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-03-25 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 187 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) De i kommunfullmäktige representerade partierna 
medges anstånd år 2020 med att inkomma med de underlag som anges i 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) 
(revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år) och 4) 
(protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år). Handlingarna skall 
vara kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 2) En formell ansökan 
åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap 31 §, 
vara kommunen tillhanda senast 2020-06-30. 3) Ansökan skall innehålla en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Den särskilde granskarens rapport skall 
bifogas redovisningen (Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 29 och 31 §§). 4) 
Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande. I det fall 
kommunfullmäktige inte i efterhand godkänner fullständig ansökan för parti som 
sökt och beviljats anstånd, återkrävs partistödet. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Partier i kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr KS 60-2020 

§ 50 Bestämmelser för uppvaktningar m m - revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser för uppvaktningar m 
m antas att gälla fr.o.m. 2021-01-01. 

2. De förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under 
innevarande mandatperiod, får den i samband med utdelningen år 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns skäl att genomföra smärre förändringar av dokumentet Bestämmelser 
för uppvaktning m m. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 6, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till 
reviderade Bestämmelser för uppvaktningar m m antas att gälla fr.o.m. 2021-
01-01. 2) De förtroendevalda som skulle ha erhållit minnesgåva under 
innevarande mandatperiod, får den i samband med utdelningen år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 80, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser för uppvaktningar 
m m antas att gälla fr.o.m. 2021-01-01. 2) De förtroendevalda som skulle ha 
erhållit minnesgåva under innevarande mandatperiod, får den i samband med 
utdelningen år 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 80 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 6 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-03-19 
Bestämmelser för uppvaktningar m m 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 18 (Dnr 410-203) 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, CHM, CEN, LELE) 
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Dnr KS 6-2019 

§ 51 Mål och Budget 2020 med plan 2021-2022 - 
Korrigering av ramar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ramar för följande nämnder korrigeras enligt nedanstående tabell: 

Nämnd/Styrelse Förändring Ny ram 

Kommunstyrelsen + 4 718 tkr 67 118 tkr 

Bildningsnämnden - 735 tkr 425 334 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden - 2 480 tkr 58 303 tkr 

Socialnämnden - 790 tkr 57 027 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden - 713 tkr 203 159 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 202, om vilka ramar 
respektive nämnd förfogade över år 2020. Med anledning av förändrade 
uppdrag för nämnder och styrelser från årsskiftet 2020 föreslås följande: 

- Medlemsbidraget för Söderåsens Miljöförbund om 1 865 000 kronor flyttas 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

- Lönemedel för förvaltningsekonomerna flyttas från respektive facknämnd till 
kommunstyrelsen då dessa har samlats centralt inom förvaltningen. Totalt 
omfördelas 2 853 000 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 49, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ramar för följande nämnder korrigeras enligt nedanstående tabell: 

1. Ramar för följande nämnder korrigeras enligt nedanstående tabell: 

Nämnd/Styrelse Förändring Ny ram 

Kommunstyrelsen + 4 718 tkr 67 118 tkr 

Bildningsnämnden - 735 tkr 425 334 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden - 2 480 tkr 58 303 tkr 

Socialnämnden - 790 tkr 57 027 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden - 713 tkr 203 159 tkr 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 49 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2020 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT) 
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Dnr KS 33-2020 

§ 52 Begäran om överföring av investeringsanslag till 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Bildningsnämnden medges att överföra 125 000 kronor från 2019 års 
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringarna utemiljö till 
förskolan Torpet samt nya inventarier till folkbiblioteket. 

2. Kommunstyrelsen medges att överföra 972 000 kronor från 2019 års 
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringen ny reservkraft. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 12 166 000 kronor 
från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

4. Socialnämnden medges att överföra 19 000 kronor från 2019 års  
investeringsanslag till 2020 för att slutföra uppgraderingen av  
verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. 

Sammanfattning av ärendet 

Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas 
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2019 
till 2020 är de som är påbörjade under 2019 men av olika skäl inte hunnit 
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt. 
 
Totalt begärs att 13 282 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2019 till 
2020 års anslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 83, att föreslå kommunfullmäktige: 
1) Bildningsnämnden medges att överföra 125 000 kronor från 2019 års 
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringarna utemiljö till förskolan 
Torpet samt nya inventarier till folkbiblioteket.2) Kommunstyrelsen medges att 
överföra 972 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att 
slutföra investeringen ny reservkraft. 3) Samhällsbyggnadsnämnden medges 
att överföra 12 166 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att 
slutföra investeringar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 4) Socialnämnden 
medges att överföra 19 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för 
att slutföra uppgraderingen av verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 83 
Bildningsnämndens protokoll 2020-04-06, § 32 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 37 
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 46 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Bildningsnämnden medges att överföra 125 000 kronor från 2019 års 
investeringsanslag till 2020 för att slutföra investeringarna utemiljö till förskolan 
Torpet samt nya inventarier till folkbiblioteket. 2) Kommunstyrelsen medges att 
överföra 972 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att 
slutföra investeringen ny reservkraft. 3) Samhällsbyggnadsnämnden medges 
att överföra 12 166 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för att 
slutföra investeringar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 4) Socialnämnden 
medges att överföra 19 000 kronor från 2019 års investeringsanslag till 2020 för 
att slutföra uppgraderingen av verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, MAZO, DAZK, EMTO) 
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Dnr KS 6-2019 

§ 53 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – 
Kompletteringsbudget I 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk förening höjs med 2 800 
000 kronor för år 2020. Detta motsvarar en total insats om 521 kronor 
per invånare i kommunen. 

2. Bildningsnämndens budgetram utökas med 1 785 000 kronor till 
427 119 000 kronor för följande aktiviteter:  
a) Utökat föreningsstöd 
b) Finansiering av familjecentral 
c) Hantering av tidigare beslutade investeringar 
d) Återföra medel från samhällsbyggnadsnämnden gällande 

Friluftsbadet i Röstånga 
 

3. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 990 000 kronor till 78 108 
000 kronor för följande aktiviteter:  
a) Utökning centrala projektmedel 
b) Korrigera fackliga personalomkostnader 
c) Tillsättande av digitaliseringstjänst 
d) Utredning Aktivitetshus, innefattande även förutsättningar för e-sport 

4. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 200 000 kronor 
till 58 432 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram 
ett gestaltningsprogram för större tätorter inom kommunen. Vidare 
överförs 700 000 kronor från samhällsbyggnadsnämnden till 
bildningsnämnden.   

5. Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58 067 000 
kronor för fältassistenter. 

6. Kommunstyrelsens investeringsram 2020 utökas med 200 000 kronor 
till 1 972 000 kronor för att ersätta befintliga hjärtstartare. 

 
7. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 utökas med 

11 350 000 kronor till 46 406 000 kronor för: 
a) Reinvesteringar i GCM-vägar, lokalgator och broar 
b) En lekplats anpassad för barn med funktionsvariation med 

belägenhet i Teckomatorp 
c) Tre skate/BMX-parker 

 
8. Vård- och omsorgsnämndens investeringsram för 2020 utökas med 

600 000 kronor till 2 400 000 kronor för att utveckla måltidsmiljöerna på 
kommunens äldreboende.   

 
9. Ny ekonomiuppföljningsmodell, enl förslagsskrivelse daterad 2020-04-

15, antas. 
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Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S) och Annie Karlsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger nu ett förslag till Kompletteringsbudget I, från den styrande 
majoriteten. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 108, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk förening höjs 
med 2 800 000 kronor för år 2020. Detta motsvarar en total insats om 521 
kronor per invånare i kommunen. 2) Bildningsnämndens budgetram utökas med 
1 785 000 kronor till 427 119 000 kronor för följande aktiviteter: a) Utökat 
föreningsstöd, b) Finansiering av familjecentral, c) Hantering av tidigare 
beslutade investeringar och d) Återföra medel från samhällsbyggnadsnämnden 
gällande Friluftsbadet i Röstånga. 3) Kommunstyrelsens budgetram utökas med 
990 000 kronor till 78 108 000 kronor för följande aktiviteter: a) Utökning 
centrala projektmedel, b) Korrigera fackliga personalomkostnader, c) 
Tillsättande av digitaliseringstjänst och d) Utredning Aktivitetshus. 4) 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 200 000 kronor till 58 
432 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett 
gestaltningsprogram för större tätorter inom kommunen. Vidare överförs 700 
000 kronor från samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden. 5) 
Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58 067 000 kronor för 
fältassistenter. 6) Kommunstyrelsens investeringsram 2020 utökas med 200 
000 kronor till 1 972 000 kronor för att ersätta befintliga hjärtstartare. 7) 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 utökas med 11 350 000 
kronor till 46 406 000 kronor för: a) Reinvesteringar i GCM-vägar, lokalgator och 
broar, b) En lekplats anpassad för barn med funktionsvariation och c) Tre 
skate/BMX-parker. 8) Vård- och omsorgsnämndens investeringsram för 2020 
utökas med 600 000 kronor till 2 400 000 kronor för att utveckla 
måltidsmiljöerna på kommunens äldreboende.  9) Ny 
ekonomiuppföljningsmodell, enl förslagsskrivelse daterad 2020-04-15, antas. 

Vidare fattade kommunstyrelsen 2020-04-20, § 108, följande beslut: 1) 
Förvaltningen uppdras att genomföra en utredning av aktivitetshus i Svalövs 
kommun enligt utredningsdirektiv daterat 25 mars 2020. Uppdraget och förslag 
till fortsatt arbete ska presenteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober 2020. 2) Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningar att införa 
maxtaxa gällande trygghetslarm för äldre i kommunen. Utredningen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast augusti 2020. 3) Förslaget till 
kompletteringsbudget I snabbremitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 
Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 24 april. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-04-22, § 37, följande beslut: Vård- 
och omsorgsnämnden ställer sig positiv till det av kommunstyrelsen framlagda 
förslaget samt vidhåller nämndens beslut 2020-03-25, § 23, och önskar att det 
beaktas vid nästa kompletteringsbudget. 
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Socialnämnden fattade 2020-04-23, § 67, följande beslut: Förvaltningens 
förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-04-23, § 54, följande beslut: 1) 
Föreliggande förslag till remissvar avseende kompletteringsbudget I 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden antas och överlämnas till kommunstyrelsen. 2) 
Ärendet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. 

Bildningsnämndens ordförande fattade 2020-04-23 följande delegationsbeslut: 
Bildningsnämnden har inget att erinra mot förslag till kompletteringsbudget I. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens ordförandes delegationsbeslut 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 54 
Socialnämndens protokoll 2020-04-23, § 67 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 69 
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 45 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk förening höjs med 2 800 
000 kronor för år 2020. Detta motsvarar en total insats om 521 kronor per 
invånare i kommunen. 2) Bildningsnämndens budgetram utökas med 1 785 000 
kronor till 427 119 000 kronor för följande aktiviteter: a) Utökat föreningsstöd, b) 
Finansiering av familjecentral, c) Hantering av tidigare beslutade investeringar 
och d) Återföra medel från samhällsbyggnadsnämnden gällande Friluftsbadet i 
Röstånga. 3) Kommunstyrelsens budgetram utökas med 990 000 kronor till 78 
108 000 kronor för följande aktiviteter: a) Utökning centrala projektmedel, b) 
Korrigera fackliga personalomkostnader, c) Tillsättande av digitaliseringstjänst 
och d) Utredning Aktivitetshus, innefattande även förutsättningar för e-sport. 4) 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 200 000 kronor till 58 
432 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett 
gestaltningsprogram för större tätorter inom kommunen. Vidare överförs 700 
000 kronor från samhällsbyggnadsnämnden till bildningsnämnden. 5) 
Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58 067 000 kronor för 
fältassistenter. 6) Kommunstyrelsens investeringsram 2020 utökas med 200 
000 kronor till 1 972 000 kronor för att ersätta befintliga hjärtstartare. 7) 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 utökas med 11 350 000 
kronor till 46 406 000 kronor för: a) Reinvesteringar i GCM-vägar, lokalgator och 
broar, b) En lekplats anpassad för barn med funktionsvariation och c) Tre 
skate/BMX-parker. 8) Vård- och omsorgsnämndens investeringsram för 2020 
utökas med 600 000 kronor till 2 400 000 kronor för att utveckla 
måltidsmiljöerna på kommunens äldreboende.  9) Ny 
ekonomiuppföljningsmodell, enl förslagsskrivelse daterad 2020-04-15, antas. 

Jan Zielinski (S): ”Bifall till styrets förslag i den del som gäller utöka 
bildningsnämnden ram för  
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- Säkerställa verksamhet för city idrotten året ut. 

- Finansiering av familjecentral. 

Bifall till styrets förslag i den del som gäller investering i vård och 
omsorgsnämnden för 

- Utveckla en bra måltidsmiljö inom äldreomsorgen. 

Bifall till styrets förslag i den del som gäller utöka Socialnämndens ram för  

- Säkerställa fältassistenter 

Bifall till styrets förslag i den del som gäller investering i 
samhällsbyggnadsnämnden för 

- Lekplats anpassad för funktionsvariationer för barn och vuxna. 

Bifall till styrets förslag i den del som gäller investering i Kommunstyrelsen för 

- Ersätta och eventuellt utöka antalet hjärtstartare i kommunen. 

Bifall till styrets förslag i den del som gäller utöka Kommunstyrelsens ram för  

- Korrigera kostnader för facklig verksamhet. 

Utöver detta yrkar vi på avslag på styrets förslag till kompletteringsbudget. 

I övrigt yrkar vi bifall till vår egen kompletteringsbudget.” 

Teddy Nilsson (S): Avslag på de delar av socialdemokraternas yrkanden, som 
inte överensstämmer med den styrande koalitionens. 

Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 
Ändringsyrkande gällande Punkt 7 b): En lekplats anpassad för barn med 
funktionsvariation med belägenhet i Teckomatorp. 

Teddy Nilsson (SD): Punkt 3 d): Utredning Aktivitetshus, innefattande även 
förutsättningar för e-sport. 

Ajournering 15.25 – 15.40 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl förslag till 
kompletteringsbudget I och Jan Zielinskis förslag till kompletteringsbudget I, och 
finner att kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons m fl förslag till 
kompletteringsbudget I. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis yrkanden.  

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkanden och 4 nej-röster för bifall till 
Jan Zielinskis yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta Teddy Nilssons 
m fl. 6 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1). 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds m fl 
tilläggsyrkande gällande lekplats (punkt 7 b), och finner att kommunfullmäktige 
antar det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons tilläggsyrkande 
gällande e-sport (punkt 3 d), och finner att kommunfullmäktige antar det. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), David Lenander 
(V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, MAZO, DAZK, EMTO, JKGH) 
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Dnr KS 132-2020 

§ 54 Utökning borgensram Sydvatten AB  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Borgensram för Sydvatten AB höjs från 41 miljoner kronor till 50 
miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning § 7, träffat 2014 mellan 
Sydvattens delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i 
förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Den föreslagna borgensramen grundar 
sig på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas 
efter andelen i aktiekapitalet. Enligt beslut av Sydvattens styrelse den 3 februari 
2020 föreslås på Sydvattens bolagsstämma 2021 en utökning av den totala 
borgensramen från 2536 miljoner kronor till 3100 miljoner kronor varav Svalövs 
kommuns andel blir 50 miljoner kronor.  

Kommunfullmäktige i Svalöv har 2016-09-26, § 109, fattat beslut om 
borgensram för Sydvattens upplåning om 41 miljoner kronor. 

Sydvatten väntas stå inför stora investeringar under de kommande åren. 
Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan som bolaget följer vilket innebär 
investeringar om 3 miljarder kronor. Den föreslagna borgensramen täcker 
lånebehovet från 2021 till och med 2027.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 110, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Borgensram för Sydvatten AB höjs från 41 miljoner kronor till 
50 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 110 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2020-04-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-26, § 109 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Borgensram för Sydvatten AB höjs från 41 miljoner 
kronor till 50 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr KS 228-2019, KS 315-2017 

§ 55 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.  

Reservation 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), David Lenander 
(V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabet Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik 
och färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av 
skolskjutsarna i mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på 
schemaläggning. Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn 
kan då göras av den nämnd och verksamhet som har ansvar för 
skolverksamheten. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 109, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för 
kollektivtrafik och färdtjänst från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till 
bildningsnämnden. 2) Samhällsbyggnadsnämndens och bildningsnämndens 
yttrande över den föreslagna lösningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-07-31. 3) De budgetmässiga konsekvenser detta får, skall arbetas 
in i budget 2021, plan 2022 - 2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna 
för transporterna, som förvaltningens personalkostnader m m. 4) Kommun-
förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till förändrade reglementen 
och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund av 
förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 109 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 233 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 238 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst  
Skollagen (2010:800) 
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare 
utredning.  

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen 
Ripa (FI) och David Lenander (V): Ärendet återremitteras. 
Samhällsbyggnadsnämndens och bildningsnämndens samt Vård och 
omsorgsnämndens yttrande över den föreslagna lösningen skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-07-31. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons och Fredrik Jönssons m fl 
återremissyrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons 
återremissyrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, SARA, HAHZ) 
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Dnr KS 115-2020 

§ 56 Deltagande på distans vid nämnds- och 
styrelsesammanträden med anledning av risk för 
smittspridning Corona/Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, 
myndighetsnämndens, bildningsnämndens, vård- och 
omsorgsnämndens och styrelsens för BT Kemi efterbehandling 
reglementen kompletteras med följande skrivning: 

”§ 23 b1 Deltagande på distans 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla 
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande 
myndighetsutövning mot enskild. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsen/nämnden.” 

2. Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med 
Covid-19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall 
tas i samband med planerad översyn av reglementen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av rådande situation finns det anledning att överväga att nyttja de 
möjligheter kommunallagen medger till deltagande på distans vid 
sammanträden med nämnder/styrelser. 

I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), KL anges att fullmäktiges kungörelse 
om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 
kap. 23 § KL bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats 
måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats. Fullmäktiges och 

                                                   
1 Kommunstyrelsen § 23 b, Samhällsbyggnadsnämnden § 10 b, 
Myndighetsnämnden § 10 b, Bildningsnämnden § 10 b, Vård- och 
omsorgsnämnden § 10 b, Styrelsen för BT Kemi efterbehandling § 13 b 
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nämndernas sammanträden ska således som huvudregel äga rum på en fysisk 
plats. 

Enligt 6 kap. 24 § KL åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 

De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § 
KL. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras 
genom ljud- och bildöverföring i realtid. Överföringen måste ske på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses närvarande vid fullmäktiges eller 
nämndens/styrelsens sammanträde. Mot bakgrund av antalet ledamöter, torde 
det tekniskt vara betydligt enklare att hantera nämnds- och 
styrelsesammanträden än fullmäktigesammanträden. För det senare torde 
ytterligare investeringar i utrustning vara nödvändiga. Av denna anledning 
förslås inte denna möjlighet skapas i nuläget. 

Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande 
i enlighet med bestämmelserna ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att 
delta på distans och vara med vid beslutsfattandet. 

Varje kommun kan själv utifrån de egna förutsättningarna bedöma om och i 
vilken utsträckning möjligheten ska införas. Möjligheten att delta på distans ska 
inte uppfattas som en rättighet. I varje enskilt fall måste fullmäktiges, 
nämndens/styrelsens eller utskottets ordförande avgöra huruvida deltagande på 
distans kan tillåtas. 

Vid andra sammanträden än fullmäktige, får naturligtvis inte någon annan än 
ledamoten/ersättaren ta del av överföringen av ljud och bild. Detta gäller 
självklart även anhöriga/närstående till den som deltar på distans. Detta är en 
ovillkorlig legal förutsättning för genomförandet. Skulle detta ändå ske, kan det 
vara grund för att en ev laglighetsprövning finner gehör i förvaltningsrätten och 
högre instans, och besluten därmed undanröjs. I det fall sekretessbelagda 
uppgifter dryftas vid sammanträdet, är detta om möjligt än viktigare, och det kan 
innebära brott mot sekretesslagen om överföringen av ljud och bild skulle 
uppfattas av annan än ledamoten/ersättaren. 

Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att 
delta på distans att utforma ev föreskrifter och vidta andra åtgärder för att 
åstadkomma en rimlig säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler 
används för deltagande på distans i vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet 
för distansdeltagare och för dem som ska leda möten med distansdeltagare kan 
vara en annan åtgärd för att höja säkerheten. 

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala 
kontakter för att inte smitta andra, föreslås att Svalövs kommun omgående, för 
en begränsad tidsperiod, formellt möjliggör deltagande i nämnds-, styrelse- och 
utskottssammanträden på distans.  

Sveriges Kommuner och Regioner har med anledning av Covid-19 upprättat ett 
PM om de möjligheter till deltagande på distans som kommunallagen medger, 
under vissa mycket bestämda omständigheter. 
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Det finns sammanfattningsvis skäl att överväga möjligheterna att skapa de 
formella förutsättningar som behövs för deltagande på distans i reglementen.  

Ordföranden kan därefter göra bedömningen om övriga förutsättningar, främst 
tekniska, är uppfyllda för att tillämpa möjligheten. Som tidigare nämnts, måste 
alltså nämndens/styrelsens eller utskottets ordförande i varje enskilt fall avgöra 
huruvida deltagande på distans kan tillåtas. 

Det kan slutligen nämnas att det inte finns någon laglig möjlighet till 
beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per 
capsulam) i fullmäktige eller nämnder/styrelser, inkl utskott. 

Kommunfullmäktiges presidium har tidigare tagit initiativ till 
gruppledardiskussioner om revidering av gällande reglementen. Dessa har 
skjutits upp p.g.a. Covid-19. Frågan om möjligheten till deltagande på distans 
skall bibehållas framöver kan med fördel diskuteras i detta forum. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 111, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut:  

1) Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens, 
bildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och styrelsens för BT Kemi 
efterbehandling reglementen kompletteras med följande skrivning: 

”§ 23 b  Deltagande på distans 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla 
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande 
myndighetsutövning mot enskild. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsen/nämnden.” 

2) Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med Covid-
19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall tas i samband 
med planerad översyn av reglementen. 

Det noteras att kontakter med en av författarna till det åberopade PM:et från 
SKR förtydligat att det med ”deltagande” i detta sammanhang avses ledamöter 
och tjänstgörande ersättare. Det är dock möjligt att låta icke tjänstgörande 
ersättare och insynspersoner följa möten i styrelser i nämnder och styrelser, 
men då inte med hänvisning till KL 6:24. Det är då ordföranden i egenskap av 
ansvarig för ordningen vid sammanträdet som har att avgöra om någon ska få 
följa sammanträdet på distans. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 111 
Förslagskrivelse, daterad 2020-04-14 
Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 
fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning, 
promemoria från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2020-03-19 
Kommunallagen (2017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth 
Salonen Ripa (FI): Ändringsyrkande: ”I stycket i förslag till beslut där det står. 
Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans, yrkar vi att 
det i stället i förslag till beslut skall stå. - Ledamöter, ersättare och insynsplatser 
får delta på distans.” 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Protokollsanteckning 

David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): Mot 
bakgrund av redogörelse att det saknas lagstöd för att neka kretsen med insyn 
och ersättare i nämnden vill vi erinra styret i Svalöv om att skyndsamt vidta 
åtgärder för att bereda ersättare och insynspersoner möjlighet till deltagande på 
distans”. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, MAN, LELE, HAHZ, LAHH, SARA) 
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Dnr KS 65-2020 

§ 57 Årsredovisning 2019 – NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 
2019 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 87, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för 
år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 87, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 2) NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB meddelas att Svalövs kommun inte har något att erinra mot att 
årsstämman avhålles per capsulam. 

Under ajournering lämnar Teddy Nilsson (SD) en sakupplysning gällande 
pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 87 
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport 
Hållbarhetsredovisning 2019 
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor 

Jäv 

P.g.a. jäv deltog Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) och 
Angelie Fröjd (M) inte i ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(82) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 66-2020 

§ 58 Årsredovisning 2019 - AB Sydvatten  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2019 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2019 för AB Sydvatten. Årsstämman har planerats 
avhållas 2020-06-03. 

Föreligger vidare en framställan, daterad 2020-04-08, om att p.g.a. rådande 
omständigheter få avhålla stämman per capsulam i enlighet med gällande 
tillfällig lagstiftning. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 88, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 88, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 2) Sydvatten AB meddelas att 
Svalövs kommun inte har något att erinra mot att årsstämman avhålles per 
capsulam. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 88 
Skrivelse från Sydvatten AB, daterad 2020-04-08 
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor 
Årsredovisning 2019 för AB Sydvatten.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 67-2020 

§ 59 Årsredovisning 2019 - KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2019 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för KommunAssurans Syd Försäkrings 
AB. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 89, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2019 
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma 
rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 89, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 89 
Årsredovisning 2019 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 
för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB 
Svalövs kommuns ombud och ersättare 
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Dnr KS 70-2020 

§ 60 Årsredovisning 2019 - Söderåsens miljöförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  

2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2019 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 90, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 2) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2019 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 90 
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 2) Söderåsens Miljöförbunds 
årsredovisning för 2019 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Jäv 

P.g.a. jäv deltog inte Torbjörn Ekelund (L) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun  
Klippans kommun  
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 73-2020 

§ 61 Årsredovisning 2019 samt föreningsstämma - 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2019 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i 
Sverige AB för år 2019. 

Med anledning av att KommunInvest ekonomisk förening kommer att 
genomföra sin föreningsstämma den 16 april 2020, fattade kommunstyrelsen 
2020-03-09, § 56, följande beslut: Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Angelie Fröjd, efter samråd med kommunstyrelsens andre vice ordförande Jan 
Zielinski, bemyndigas fatta beslut om instruktion till ombudet vid 
föreningsstämman. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 91, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2019 noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 91 
Kommuninvest ek för årsredovisning 2019 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 56 

Jäv 

P.g.a. jäv deltog inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
 
 

Ajournering 17.30 – 18.30 
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Dnr KS 91-2020 

§ 62 Information avseende årsredovisning 2019 för 
Svalövs kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Ajournering kl. 18.30 för information om årsredovisning 2019 för Svalövs 
kommun av ekonomichef Jane Bergman.  

Elisabeth Andersson, revisor, och sakkunnigt biträde C-G Folkesson, PWC, 
presenterar revsionens granskningsrapport, revisorernas redogörelse och 
revisionsberättelsen. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 91-2020 

§ 63 Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 
2019 för Svalövs kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2019 för Svalövs 
kommun. Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna 
frågestunds längd får högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon 
överläggning inte förekomma.  

Med anledning av den rådande risken för smittspridning har allmänheten givits 
möjlighet att inkomma med frågor via mail. Några skriftliga frågor har dock inte 
inkommit. 

Fråga ställdes gällande former för upplåtelse av trygghetsboende. 

Sammanträde återupptogs kl 19.05. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 91-2020 

§ 64 Årsredovisning 2019 – Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2019 för Svalövs kommun 
godkänns.  

2. Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
räkenskaper och förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna föreliggande årsredovisning till 
kommunfullmäktige och revisionen. 

Av kommunallagens 6 kapitel §§ 1–3 framgår bland annat att kommunstyrelsen 
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Som en följd härav vidtog 
kommunstyrelsen en åtgärd gentemot Bildningsnämnden. I samband med ett i 
delårsbokslutet befarat större underskott, uppdrog kommunstyrelsen 
bildningsnämnden att efter varje månad, leverera en uppföljning till 
kommunstyrelsen (KS 175/19). Nämndens resultat blev därefter i stort sett enl 
budget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 81: 1) Årsredovisningen för Svalövs 
kommun för år 2019 överlämnas till revisionen och fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 81 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-06 
Årsredovisning 2019 – Svalövs kommun 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Föreliggande förslag till årsredovisning 2019 för Svalövs kommun godkänns. 2) 
Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
räkenskaper och förvaltning. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter och ersättare i 
någon/några av nu aktuella nämnder eller styrelser deltar inte vid beslut om 
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ansvarsfrihet gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
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Dnr KS 62-2020 

§ 65 Årsredovisning 2019 - AB SvalövsBostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2019 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för AB SvalövsBostäder. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 84, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga 
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 84, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf CD Jan Tingecz. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 84 
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2019 
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma 
rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid 
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Jäv 

P.g.a. jäv deltog inte Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C) Ingrid Ekström (SD), 
Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd (M), Sten Schmidt (SD) och Annie 
Karlsson (S) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 63-2020 

§ 66 Årsredovisning 2019 - AB SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2019 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för AB SvalövsLokaler. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 85, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 85, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf CD Jan Tingecz. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 85 
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) AB SvalövsLokalers 
årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 3) Svalövs kommuns ombud 
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv 
för antagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 
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Jäv 

P.g.a. jäv deltog inte Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C) Ingrid Ekström (SD), 
Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd (M), Sten Schmidt (SD) och Annie 
Karlsson (S) i behandlingen av ärendet. 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsLokaler 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 64-2020 

§ 67 Årsredovisning 2019 - LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2019 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings 
AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 86, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2019 
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma 
rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 86, följande: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 2) LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB meddelas att Svalövs kommun inte har något att erinra mot att 
årsstämman avhålles per capsulam. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 86 
Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport 
Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Jäv 

P.g.a. jäv deltog inte Marie Irbladh (C) i behandlingen av ärendet. 
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Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 92-2020 

§ 68 Rutiner för återrapportering av fullmäktigebeslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14, 
antas.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun har PwC 
granskat verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2017 till 
juni 2019. Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Har 
kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut 
verkställs?  

Efter genomförd revision gör PWC bedömningen att kommunstyrelsen inte helt 
har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Med 
anledning av detta rekommenderas bland annat följande: 

 Rutin tas fram för att redovisa oavslutade fullmäktigeuppdrag i 
fullmäktige en gång per år, som en del i att följa verkställigheten av 
uppdragen.  

 Att en rutin upprättas för att säkerställa att återrapportering till 
kommunfullmäktige sker efter att en motion har blivit bifallen.  

Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag till rutin för 
återrapportering av fullmäktigebeslut. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 24, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Rutin för återrapportering av 
fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28, antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 93, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14, 
antas.  

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 93, följande: 1) Rutinerna 
kompletteras med följande punkt: Nämnder och styrelser skall till 
kommunfullmäktige snarast för anmälan rapportera beviljade externa bidrag 
vilka utökar resp nämnds/styrelses budget. 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 
2020-04-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 93 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-28 
Förslag till rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28 
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18 
Revisionens granskningsrapport, daterad januari  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Charlotta Eldh (MP) och Fredrik Jönsson (C): 1) Rutin för 
återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA, SAMA, FKRT, LAHH) 
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Dnr KS 81-2020 

§ 69 Yttrande över revisionsgranskning, granskning av 
verkställighet av fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisonens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut, och överlämnat densamma till kommunstyrelsen 
för yttrande senast under april månad 2020.  

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-31, § 23, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport 
antas. 

Vidare föreslog arbetsutskottet 2020-03-31, § 23, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Revisonens granskningsrapport och 
kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-04-14, § 94, följande: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2020-04-14, § 94, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Revisonens granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 94 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-31, § 23 
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-16 
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18 
Revisionens granskningsrapport, daterad januari 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Revisonens 
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

I ärendet yttrade sig vidare Charlotta Eldh (MP), David Lenander (V), Lennart 
Pettersson (C), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och Jan Zielinski (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollsanteckning 

David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): 
”Undertecknade tar avstånd till följande text i yttrande över revisionens rapport;  

sista stycket på sidan 1  

första stycket på sidan 2.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 70 Revidering av ägardirektiv för LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
godkänns.  

2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid årsstämman rösta för att 
förslaget till reviderat ägardirektiv antas. 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Elisabeth 
Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m 
fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit förslag till reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 98, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Reviderat ägardirektiv för Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
godkänns. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid årsstämman rösta för 
att förslaget till reviderat ägardirektiv antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 98 
Landskrona Stadshus AB, styrelseprotokoll från den 2020-03-06  
Förslag till reviderat ägardirektiv 
Gällande ägardirektiv, antagna 2019-05-27, § 96 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Reviderat ägardirektiv för 
Landskrona Svalöv Renhållnings AB godkänns. 2) Svalövs kommuns ombud 
uppdras att vid årsstämman rösta för att förslaget till reviderat ägardirektiv 
antas. 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Elisabeth Salonen Ripa (FI): I 
första hand: Återremiss för att utreda konsekvenserna för LSR och Svalövs 
kommun utifrån föreslagna ändringar. I andra hand: Avslag. Tilläggsyrkande: 
Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för samarbeten med andra 
närliggande kommuner om avfallshanteringen i vår kommun. 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Fredrik Jönssons m fl 
yrkanden. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl 
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons och Fredrik 
Jönssons yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy Nilssons 
yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Det är stora 
och genomgripande förändringar i Ägardirektiven som med kort varsel läggs 
fram till kommunstyrelsen för beslut. Vi anser att dessa förändringar är så stora 
och genomgripande att vi vill att samtliga partier i kommunfullmäktige får en 
genomgång av detta förslag och dess konsekvenser för styrelsen för LSR och 
Svalövs kommuns fortsatta inflytande över LSRs fortsatta drift och utveckling.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Landskrona Stadshus AB 
Svalövs kommuns ombud samt ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 1056-2014 

§ 71 Uppföljning av arbetet med Näringslivsstrategin 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30 § 11 och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten.  

Just nu pågår det arbete med att göra en större översyn av Näringslivsstrategin, 
dels på grund av att det är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-
2022 och dels på grund av att Svalövs kommun antog en vision i december 
2019. I samband med detta kommer även mål och målbild för 
Näringslivstrategin ses över för att synkas med visionen.   

Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 13, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppföljningen av 
Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 58, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, 
godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 58 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 13 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2020-02-17 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-
02-17, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr KS 21-2020 

§ 72 Ändring av delegation avseende taxor rörande 
räddningstjänstens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Delegationen avseende fastställande och uppräkning av följande taxor 
ändras från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen: 

 Tillsynstaxa för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

 Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten har från och med 2020-01-01 hanterats av 
kommunstyrelsen, istället för av bygg- och räddningsnämnden. Undantaget rör 
myndighetsutövningen som framgent kommer att hanteras av 
myndighetsnämnden. 

Det finns ett antal taxor och prislistor inom räddningstjänstens område som 
genom beslut i kommunfullmäktige delegerats till bygg- och räddningsnämnden 
att räkna upp. Då räddningstjänstens budget numera faller under 
kommunstyrelsen, bör bemyndigandet av uppräkningen av taxor och avgifter 
övergå till styrelsen. 

Det behöver därför fattas ett nytt beslut avseende följande taxor och avgifter: 

 Tillsynstaxan för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 190, att ovan nämnda taxor skulle 
indexregleras årligen, enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis räkna upp 
taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med 
referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendation. 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 112 att dåvarande miljö-, 
byggnads- och räddningsnämnden bemyndigades fastställa justering av taxan 
för sotning och brandskyddskontroll, enligt den årliga överenskommelse om 
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indexreglering som träffas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (numera 
Regioner) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 

Taxan har sedan reviderats genom beslut i kommunfullmäktige 2019-04-29, § 
74. 

 Avgift för felaktigt utlösta brandlarm 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 191 att taxorna indexregleras 
årligen, enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad 
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis räkna upp 
taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med 
referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendation. 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25, § 87 att fastställa Skåne-Blekinge 
brandbefälsförenings prislista för 2015. Dåvarande miljö-, byggnads- och 
räddningsnämnden bemyndigades att fortsättningsvis årligen fastställa Skåne-
Blekinge brandbefäls prislista. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 61, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Delegationen avseende fastställande och uppräkning av följande 
taxor ändras från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen: 

 Tillsynstaxa för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillstånd LBE 

 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

 Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm 

 Skåne-Blekinges brandbefälsförenings prislista 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 61 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 190  
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 191  
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-29, § 74  
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-05-25, § 87  
Protokoll från kommunfullmäktige 2009-09-28, § 112 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, HAHZ, MAP) 
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Dnr KS 414-2019, BRN 132-2019 

§ 73 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
förebyggande verksamheter och 
räddningstjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor aktualitetsförklaras 
att gälla för år 2020-2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram som antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod.   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har aviserat att man vill likrikta 
handlingsprogrammen i hela landet och de ska ges ut en vägledning för nästa 
generation handlingsprogram under 2019 och därför förväntar sig inte 
myndigheten att vi har nya handlingsprogram färdiga förrän 2020 för perioden 
2020–2023. Därför aktualitetsförklaras befintligt handlingsprogram för åren 
2019 och 2020 och ett nytt handlingsprogram tas fram när de nya 
förutsättningarna har kommit.  

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014 och 
gäller under perioden 1 januari 2014 till 1 mars 2015. Programmet 
aktualitetsförklarades med uppdateringar av kommunfullmäktige den 26 januari 
2015 att gälla för mandatperioden 2015–2018. Detta handlingsprogram ersätter 
handlingsprogrammet från 2015 och är Svalövs kommuns handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor för mandatperioden 2019–2021. Det är ett 
aktualitetsförklarat samt uppdaterat handlingsprogram av handlingsprogrammet 
2015–2018. 

Bygg och räddningsnämnden fattade 2018-10-25, § 119, följande beslut: 1) 
Räddningschefen uppdras ta fram ett aktualitetsförklarat Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor att gälla för åren 2019 och 2020. 2) Räddningschefen 
uppdras ta fram ett nytt handlingsprogram, enligt kommande vägledning från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska gälla för åren 2020-
2023. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-11-28, § 134, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Aktualitetsförklarat 
handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 2019 - 2021 antas. 

Det noteras att räddningstjänsten fr.o.m. 2020-01-01 sorterar under 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-01-13, § 9, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Aktualitetsförklarat handlingsprogram för skydd mot olyckor för 
åren 2019-2021 antas. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 6, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för vägledning från ansvarig tjänsteman räddningschefen. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 62, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor aktualitetsförklaras 
att gälla för år 2020-2021.  

Vidare beslutade kommunstyrelsen, 2020-03-09, § 62, följande: 1) 
Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt handlingsprogram, enligt kommande 
vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska gälla 
för åren 2022 - 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27 
Reviderat handlingsprogram daterat 2020-02-27, inkl. bilagor Riskanalys och 
insatskarta 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 9 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-11-28, § 134  
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22. 
Handlingsprogram daterat 2019-11-08, inkl. bilagor Riskanalys och insatskarta. 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-10-25, § 119 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd 
(M): 1) Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor aktualitetsförklaras 
att gälla för år 2020-2021. 

I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C) och Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, NSSG, LELE) 
Länsstyrelsen i Skåne län  
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Dnr KS 75-2020 

§ 74 Anmälan av ej besvarade motioner 2020 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per 
den 2020-02-24, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: 
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober.”  

Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning 
per den 24 februari 2020. 

Den 24 februari 2020 bereds totalt 30 motioner, sju av dessa har varit under 
beredning i över ett år. 

En av dessa sju har behandlats av ansvarig remissinstans vid tidpunkten för 
arbetsutskottets beslut.  

Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 16, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning 
avseende ej besvarade motioner, per den 2020-02-24, godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 99, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, 
per den 2020-02-24, godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 99 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24 

 

Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande och sektorchef  
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA, LAHH) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 75 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara B Selberg (L) inkom 2020-02-17 med motionen: 
Återupprätta Folkhälsorådet. 

I motionen föreslås följande: 

 Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande 
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall 
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot 
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ. 

 Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika 
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både 
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för 
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat. 

 Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå 
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2020-02-17 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 130-2020 

§ 76 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och 
vitalisera politiken i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) inkom 
2020-03-30 med motionen: Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera 
politiken i Svalövs kommun. 

I motionen föreslås följande: 

 Svalövs kommun bekräftar det stöd som jurister på SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) gett oss i att det kommunfullmäktige som 
beslutar vem som kan beredas insyn i nämnder.  

 Svalövs kommun återgår till det reglemente där varje parti med 
insynsplats själv utser vem man vill ska prepresentera partiet i 
nämnden.  

 Svalövs kommun återgår till att låta personer med insynsplats delta i 
överläggningar och föra sin åsikt till protokolle.t  

 Svalövs kommun utbildar nämndernas presidier ledarskap för att kunna 
hålla effektiva nämndsmöten där varje deltagares röst kan värderas 
inför beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2020-03-30 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 139-2020 

§ 77 Motion, utredning av fritidsgård i Svalövs tätort  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2020-04-14 med motionen: 
utredning av fritidsgård i Svalövs tätort 

I motionen föreslås följande: 

 Att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka intresset bland andra 
föreningar om att driva fritidsgården, dels att utreda förutsättningarna för 
att driva den i egen regi, men början hösten 2020.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2020-04-14 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 232-2018, SBN 109-2019 

§ 78 Motion, Utreda möjligheterna och kostnaderna för 
komfortkyla i kommunala verksamhetslokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.  

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Lennart Pettersson 
(C), Claes Hallberg (S), Marie Irbladh (C), David Lenander (V), Annie Karlsson 
(S), Charlotta Eldh (MP) och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en 
motion avseende att utreda möjligheterna och kostnaderna för komfortkyla i 
kommunala verksamhetslokaler.  

I motionen föreslås följande:  

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsägarna till de 
kommunala verksamhetslokalerna utreda möjligheterna och kostnaderna för att 
installera komfortkyla.  

- Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på prioritering av vilka 
verksamhetslokaler som ska iordningställas med komfortkyla utifrån både 
brukar- och personalperspektiv.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-02-04, och menar att motionen 
bör anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-20-20, § 27, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 65, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnads-
nämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 65 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20, § 27 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämndens ordförande, daterat 2020-02-04 
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Remittering av motion, daterad 2019-02-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24, § 144 
Motion, inkommen 2018-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): Motionen anses besvarad, med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Lennart Pettersson (C), Anneli Persson 
(S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V): 
Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Fredrik 
Jönssons m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan 
Petterssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 11 ja-röster för avslag på Stefan Petterssons m fl yrkande och 10 nej-
röster för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande, har kommunfullmäktige 
beslutat att anta Stefan Petterssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 2). 

Protokollsanteckning 

Charlotta Eldh (MP): ”När utredning och genomförande av kylning av lokaler 
under värmeböljor utförs skall åtgärderna miljökonsekvensanalys.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT, HAHZ) 
Motionärerna 
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Dnr KS 95-2019, SBN 105-2020 

§ 79 Motion, Bevara och rusta upp kommunens 
vattendrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Annie Karlsson (S) har lämnat in en motion rörande att 
bevara och rusta upp kommunens vattendrag. 

I motionen föreslås följande:  

- Att Svalövs kommun lägger en långsiktig plan för att rusta upp i alla 
kommundelar där vi har åar men även vattenspeglar och mindre sjöar.  

- Att se över möjligheten att vid Vegeån anlägga våtmarker i syfte att berika och 
öka fågellivet i Svalövs kommun. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Ordföranden har skrivit ett yttrande, daterat 2020-02-04, och menar att 
motionen bör anses besvarad. Information som uppkommer på sammanträdet 
medför att ordförande ändrar sitt yttrande till att motionen istället bör bifallas.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-02-20, § 28, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget, med ändringen att motionen ska anses bifallen. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalles, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04, och nämndens 
protokoll daterat 2020-02-20, § 28. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 66, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 66 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20, § 28 
Yttrande från ordförande, daterat 2020-02-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 83 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Motionen anses besvarad. 

Charlotta Eldh (MP), Lennart Pettersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) 
och Fredrik Jönsson (C): Motionen bifalls. 
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I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons och Charlotta Eldhs m fl 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan Petterssons m fl 
yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
Motionärerna 
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Dnr KS 150-2019, SBN 270-2019 

§ 80 Motion, Tillgängliga och användbara lekplatser för 
barn och föräldrar med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.  

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), David Lenander (S), Annie Karlsson (S), 
Charlotta Eldh (MP och Elisabeth Salonen Ripa (FI) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Charlotta Eldhs m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Eldh (MP) och Kjell Stjernholm (MP) har lämnat in en motion rörande 
tillgängliga och användbara lekplatser för barn och föräldrar med 
funktionsnedsättning.  

I motionen föreslås följande:  

- Att kommunen utreder och skriver en rapport rörande tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser.  

- Att en handlingsplan tas fram för stegvis förbättring av tillgänglighet och 
användbarhet gällande kommunens lekplatser.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2020-
02-04, och menar att motionen bör anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-02-20, § 29, följande beslut: 1) 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2020-02-04, antas som nämndens 
eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.   

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 67, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 67 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-20-20, § 29 
Yttrande från ordförande, daterat 2020-02-04 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, § 117 
Motion, daterad 2019-04-25 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2020-02-04. 

Charlotta Eldh (MP), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), David Lenander (V) 
och Elisabeth Salonen Ripa (FI): Motionen bifalls. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Charlotta Eldhs 
m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan Petterssons m fl 
yrkande. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(82) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 287-2019, SN 94-2019 

§ 81 Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-08-26 med motionen Handlingsplan för stöd 
till brottsoffer. I motionen yrkas att:  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att utreda och föreslå en handlingsplan 
för stöd och skydd till kommunmedborgare som utsatts för brott, i enligt 
med intentionerna ovan.  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att uppdatera kommunens 
informationskanaler, främst hemsidan, så att stöd åt brottsoffer blir 
lättare att hitta.  

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande där det bland annat 
framförs att Svalövs kommun sedan 2018 har en överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren Landskrona Svalöv samt 
att Socialtjänstens rutiner för stöd till brottsoffer kommer att färdigställas under 
februari 2020. Därutöver kommer information om stöd till brottsoffer och dess 
tillgänglighet i närtid utvecklas. 

I och med tecknad överenskommelse med Brottsofferjouren och existerande 
rutiner för stöd till brottsoffer ses inget behov av en specifikt framtagen 
handlingsplan för detta område, varvid motionen bör anses besvarad. 

Socialnämnden fattade 2020-01-30, § 16, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-01-17, antas som nämndens eget. 
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2020-01-17, antas som 
nämndens eget. 
 
Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-09, § 68, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2020-01-17. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 68 
Socialnämndens protokoll 2020-01-30, § 16 
Förslag till yttrande, daterat 2020-01-17 
Remittering av motion, daterad 2019-11-04 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 172 
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2019-08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Teddy Nilsson (SD): 1) Motionen anses besvarad med 
hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2020-01-17. 

Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Motionen 
bifalles.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons m fl och Torbjörn Ekelunds 
m fl yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Aase Jönssons m fl 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Aase Jönssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden.  

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster för Aase Jönssons m fl yrkanden och 11 nej-röster för bifall till 
Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, har kommunfullmäktige beslutat att anta 
Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 3). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MLLG, CAKK, SARA) 
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Dnr KS 353-2019 

§ 82 Motion, Utrusta byarna i Svalövs kommun med 
hjärtstartare 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i 
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande: 

 Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en 
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun. 

 Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära 
sig Hjärtlungräddning. 

Motionen remitterades 2020-01-01 av kommunstyrelsens ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-02-25, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas. 2) Frågan om 
investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare hanteras i 
kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt 
av hjärtstartare i kommunen. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutade, 2020-04-14, § 69, följande: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande antas. 2) Frågan om investeringsanslag för ersättning av 
befintliga hjärtstartare hanteras i kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen 
uppdras undersöka beståndet i övrigt av hjärtstartare i kommunen. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2020-04-14, § 69, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 69 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 15 
Förslag till yttrande, daterat 2020-02-14 
Remittering, daterad 2020-01-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 211 
Motion från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2019-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Eldh (MP) och Teddy Nilsson (SD): Motionen anses besvarad 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Charlotta Eldhs m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kjell Stjernholm (MP) 
Kommunförvaltningen (EOL, JEBN, AAN, EVLT) 
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Dnr - 

§ 83 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts efter § 83. Resterande ej behandlade ärenden 
bordläggs till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan närmar 22.30 ska ordförande enl arbetsordningens § 13 ställa 
ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas eller om 
sammanträdet ska avbrytas. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

71(82) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 374-2017, VON 19-2018 

§ 84 Motion, Måltidsvän för seniorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs. 
1.  

Sammanfattning av ärendet 

I motion från centerpartiet 2017-12-04 gavs uppdrag till Vård- och 
omsorgsnämnden att undersöka möjligheten till att starta projektet ”Måltidsvän” 
för seniorer i Svalövs kommun. Ensamhet bland äldre är en utbredd företeelse, 
där ett sätt att minska ensamheten och öka gemenskapen, är att införa 
måltidsvän för målgruppen. Kostnaden för införandet skulle då begränsas till en 
matportion per vecka och person (77 kr, 2020). Tillkommande kostnader är en 
frivilligsamordnare som arbetar upp en struktur för volontärverksamhet med 
olika ideella organisationer.  

Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för senioren, dock ska 
förmånsbeskattning i förhållande till volontärer beaktas om värdet av fria 
luncher överstiger gränsen för förmånsbeskattning. 

Motionen föreslås avslås med motivering; 

- att sektorn idag inte har någon upparbetad organisation för att verkställa 
förslaget och  

- att förslaget är otydligt avseende vilken målgrupp som avses med 
”äldre” och avsaknad av tydliga kriterier för målgruppen.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-03-25, § 29, följande: Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-03-24, antas som nämndens eget. Vidare föreslog vård- 
och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 29, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-24.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-14, § 100, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-03-24. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 100 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 29 
Ordförandes yttrande, daterad 2020-03-24 
Motion, inkommen 2017-12-04  

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, SARA) 
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Dnr KS 290-2018 

§ 85 Motion, Webbsändning av 
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

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 (SD) 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. 
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Det finns självklart möjlighet att inför budget 2021 eller senare, arbeta in ett 
anslag för ändamålet, om en majoritet av fullmäktige anser det vara en 
prioriterad fråga. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

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 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, DNHN, LELE) 
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Dnr KS 341-2019 

§ 86 Motion, Redovisning av bifallna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Johan Wigrup (C), J Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom 
2019-10-14 med motion, Redovisning av bifallna motioner. 

I motionen föreslås följande: 

 Varje nämnd och styrelse redovisar en gång i halvåret resultatet av de 
bifallna motionerna.  

 En gång om året redovisas en sammanställning av de motioner som är 
bifallna men ännu inte genomförda till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 176, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Motionärerna pekar i motionen på den viktiga frågan gällande uppföljning av 
fattade politiska beslut. Som en konsekvens av revisonens granskningsrapport 
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut (Dnr KS 81-2020) kommer 
en Rutin för återrapportering av fullmäktiges beslut (Dnr KS 92-2020) inom kort 
att beslutas. 

Rapporten har understrukit vikten av denna typ av uppföljning, och också att 
uppdrag tidsätts och ges de resurser som är nödvändiga för genomförandet.  

Det kan också konstateras att givna uppdrag m m fortlöpande måste ses över 
och politiskt prioriteras, bl a mot bakgrund av skiftande politiska majoriteter. 

Som en konsekvens av rapporten tar förvaltningen nu fram ett förslag till Rutin 
för återrapportering av fullmäktiges beslut, vilken avses beslutas inom kort. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-03-19, § 8, följande: 
Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunfullmäktiges presidium 2020-03-19, § 8, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot 
bakgrund av ny rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut, anses motionen 
besvarad. 

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

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 101 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-03-19, § 8 
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-19 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 176 
Motion, inkommen 2019-10-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 146-2020 

§ 87 Fråga, digital närvaro under nämndsmöten  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.   

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V) har inkommit med en fråga ställd till kommunalstyrelsens 
ordförande Teddy Nilsson (SD) gällande utredningen kring digital närvaro under 
nämndsmöten. 

Beslutsunderlag 

Fråga, inkommen 2020-04-17 

 
Protokollet ska skickas till: 
David Lenander (V) 
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Dnr KS 141-2020 

§ 88 Fråga, visstidsanställa inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V) har inkommit med en fråga ställd till ordförande Angelie 
Fröjd (M) om avsikten finns att visstidsanställa inom framförallt vård och omsorg 
för att inte stå inför personalbrist då personal ombeds att inte gå till arbetet med 
förkylningssymtom. 

Beslutsunderlag 

Fråga, inkommen 2020-04-17 

 
Protokollet ska skickas till: 
David Lenander (V) 
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Dnr KS 141-2020 

§ 89 Fråga, risk- och konsekvensanalys kring 
hanteringen av tvättbara skyddsrockar 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Det noteras att frågeställaren återkallat frågan. 

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V) har inkommit med en fråga ställd till ordförande Angelie 
Fröjd (M) kring om risk- och konsekvensanalys har genomförts kring 
hanteringen av tvättbara skyddsrockar. 

Beslutsunderlag 

Fråga, inkommen 2020-04-17 

 
Protokollet ska skickas till: 
David Lenander (V) 
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Omröstningsbilaga 1) - § 53 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Kompletteringsbudget I 

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1       

2 Jan Zielinski S   1     

3 Fredrik Jönsson C     1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1       

5 Anna Berg von Linde M 1       

6 Anneli Persson S   1     

7 Kim Hellström SD 1       

8 Lennart Pettersson C     1   

9 Torbjörn Ekelund  L 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     1   

14 Sten Schmidt SD 1       

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V     1   

16 Annie Karlsson S   1     

17 - SD         

18 - C         

19 - S         

20 - SD         

21 Stefan Pettersson M 1       

22 - SD         

23 - C         

24 Charlotta Eldh MP     1   

25 - S         

26 Aase Jönsson KD 1       

27 - SD         

28 - L         

29 - C         

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson FI     1   

31 - S         

32 - M         

33 - SD         

34 Jörgen Persson SD 1       

35 - S         

  SUMMA   11 4 6 0 
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Omröstningsbilaga 2) - § 72 Motion, Utreda möjligheterna och kostnaderna för komfortkyla i kommunala verksamhetslokaler 

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1       

2 Jan Zielinski S   1     

3 Fredrik Jönsson C   1     

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1       

5 Anna Berg von Linde M 1       

6 Anneli Persson S   1     

7 Kim Hellström SD 1       

8 Lennart Pettersson C   1     

9 Torbjörn Ekelund  L 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   1     

14 Sten Schmidt SD 1       

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V   1     

16 Annie Karlsson S   1     

17 - SD         

18 - C         

19 - S         

20 - SD         

21 Stefan Pettersson M 1       

22 - SD         

23 - C         

24 Charlotta Eldh MP   1     

25 - S         

26 Aase Jönsson KD 1       

27 - SD         

28 - L         

29 - C         

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson FI   1     

31 - S         

32 - M         

33 - SD         

34 Jörgen Persson SD 1       

35 - S         

  SUMMA   11 10 0 0 
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Omröstningsbilaga 3) - § 75 Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer     

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1       

2 Jan Zielinski S   1     

3 Fredrik Jönsson C   1     

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1       

5 Anna Berg von Linde M 1       

6 Anneli Persson S   1     

7 Kim Hellström SD 1       

8 Lennart Pettersson C   1     

9 Torbjörn Ekelund  L   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   1     

14 Sten Schmidt SD 1       

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V   1     

16 Annie Karlsson S   1     

17 - SD         

18 - C         

19 - S         

20 - SD         

21 Stefan Pettersson M 1       

22 - SD         

23 - C         

24 Charlotta Eldh MP   1     

25 - S         

26 Aase Jönsson KD 1       

27 - SD         

28 - L         

29 - C         

30 E Salonen Ripa, tjg ers för K Carlsson FI   1     

31 - S         

32 - M         

33 - SD         

34 Jörgen Persson SD 1       

35 - S         

  SUMMA   10 11 0 0 
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