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Utses att justera Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-12-23, kl 11.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 262 – 283 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) Jan Zielinski (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-12-21 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  

 
Det noteras att samtliga ledamöter, förutom ordföranden och andre vice ordföranden, och tjänstgörande 
ersättare deltog på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 
kommunfullmäktiges arbetsordning, 7 b §. 
 
Icke tjänstgörande ersättare följde sammanträdet på distans. 
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avslutas ................................................................................................... 31 
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balans ...................................................................................................... 35 
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Svalövs kommun ..................................................................................... 37 
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Dnr - 

§ 263 Information  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Någon information fanns inte att notera. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 264 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 
2020 (KS 379-2020) 

b) Bildningsnämndens protokoll 2020-09-10, § 85 - Kulturstipendium 2020. 
1) Kitty Andersson tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium (KS 
378-2020, BIN 388-2020) 

c) Bildningsnämndens protokoll 2020-09-10, § 86 - Svalövs kommuns 
kulturpris 2020. 1) Erik Nylund får Svalövs kommuns kulturpris 2020 
(KS 378-2020, BIN 387-2020) 

d) Myndighetsnämndens protokoll 2020-11-23, § 125 - 
Byggnadsvårdspremium 2020. 1) Svalövs kommuns 
byggnadsvårdspremium 2020 tilldelas Bovi Fastighets AB, Fredrik Öijer, 
ägare av fastigheten Teckomatorp 8:30, Järnvägsgatan 4 A & B, 
Teckomatorp (KS 377-2020, MN 74-2020) 

e) Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-24, § 133 - Miljöpris 
2020. 1) Ring Knutstorp tilldelas miljöpriset 2020 (KS 376-2020, SBN 
576-2020) 

 

Handlingar enligt ovan.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2020 

§ 265 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelserna från Sten Nilsson (SD) och Leif Mårtensson (L) 
godkänns. 

2. Valet av ny ersättare i myndighetsnämnden efter Sten Nilsson (SD) 
bordläggs. 

3. Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Stefan Persson 
(SD) som inträtt som ledamot bordläggs. 

4. Till ersättare för ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus AB 
väljs Kent Kronqvist (S). 

5. Torbjörn Ekelund (L) föreslås få förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare enligt ansökan, inkommen 2020-11-16.  

6. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Leif Mårtensson (L) 
väljs Jonas Lindholm (L). 

7. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sten Nilsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige valde 2020-11-30, § 224, Stefan Persson (SD) som ny 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Ingrid Ekström. Beslutet innebär att 
Stefan Perssons ersättningsplats behöver fyllas. Valet bordlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-10, § 250. 

Valet av ersättare för ombud för kommunens aktier i Svalövs kommunhus AB 
bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28, § 186, 2020-10-
26, § 198, 2020-11-30, § 224 samt 2020-12-10, § 250. 

Torbjörn Ekelund (L) har 2020-11-16 inkommit med ansökan om förlängt 
förordnande som borgerlig vigselförrättare. I ansökningen önskas förordning för 
en period på 3 år. 

Sten Nilsson (SD), har i skrivelse, inkommen 2020-12-15, avsagt sig sina 
politiska uppdrag i Svalövs kommun. 

Leif Mårtensson (L) har i skrivelse 2020-12-18 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Leif Mårtensson (L), inkom 2020-12-18 
Avsägelse från Sten Nilsson (SD), inkom 2020-12-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 250 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 224 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 198 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 186 

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, EELS, SARA, FKRT, HAHZ, JEBM) 
Berörda förtroendevalda 
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Dnr KS 393-2019, 383-2020, BIN 243-2020 

§ 266 Justering av avgift för förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1) De som hållit sina barn hemma under perioden 2020-12-06 – 2021-01-
07 avgiftsbefrias retroaktivt för en månad. 

2) Eftersom informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1) även för 
de som hållit sina barn hemma från och med 2020-12-09. 

3) Eventuellt intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt kostnader 
för eventuell utökning av administration hanteras inom 
bildningsnämndens befintliga ram. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av Covid-19 gick utbildningschefen under mars månad ut med en 
vädjan till vårdnadshavare i förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en 
ansträngd förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av 
stor betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i 
kommunen förslog bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften 
för förskola med 100 % under juli månad 2020. Kommunfullmäktige fattade 
2020-05-25, § 109, följande beslut: 1. Avgiften för förskola reduceras med 100 
% under juli månad 2020. 2. Kompensation för intäktsbortfall på grund av 
avgiftsreducering samt kostnader för eventuell utökning av administration för 
hantering av avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

Under hösten har smittspridningen av Covid-19 ökat och förskoleverksamheten 
är mycket ansträngd. Med anledning av detta gick utbildningschefen 2020-12-
03 ut med ytterligare en vädjan till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma 
under perioden 2020-12-06 till 2021-01-07. 

De som håller sina barn hemma under denna period föreslås avgiftsbefrias för 
en månad. Eftersom vädjan från utbildningschefen gick ut nära inpå starten av 
den satta perioden föreslås ett undantag för de som hade sina barn i förskolan 
7 och 8 december men sedan höll sina barn hemma resten av perioden.  

Bildningsnämnden föreslog 2020-12-14, § 134, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De som hållit sina barn hemma 
under perioden 2020-12-06 – 2021-01-07 avgiftsbefrias retroaktivt för en 
månad. 2) Eftersom informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1) även 
för de som hållit sina barn hemma från och med 2020-12-09. 3) Kompensation 
för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt kostnader för eventuell 
utökning av administration för hantering av avgiftsreducering utgår till 
bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslog, genom ordförandebeslut 2020-12-15, på 
delegation, kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De som hållit sina barn 
hemma under perioden 2020-12-06 – 2021-01-07 avgiftsbefrias retroaktivt för 
en månad. 2) Eftersom informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1) 
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även för de som hållit sina barn hemma från och med 2020-12-09. 3) Eventuellt 
intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt kostnader för eventuell 
utökning av administration hanteras inom bildningsnämndens befintliga ram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, daterat 2020-12-15 
Bildningsnämndens protokoll 2020-12-15, § 134 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1) De som hållit sina barn hemma 
under perioden 2020-12-06 – 2021-01-07 avgiftsbefrias retroaktivt för en 
månad. 2) Eftersom informationen gått ut med kort varsel gäller punkt 1) även 
för de som hållit sina barn hemma från och med 2020-12-09. 3) Eventuellt 
intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt kostnader för eventuell 
utökning av administration hanteras inom bildningsnämndens befintliga ram. 

I ärendet yttrade sig vidare Teddy Nilsson (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, KABN, JMNN, SARA) 

  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(38) 
Sammanträdesdatum 

2020-12-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 383-2020, BIN 512-2020 

§ 267 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i 
Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01. 

2. Del 2 avseende taxor antas, då beslut från Skolverket nu föreligger. 

3. Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller 
från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och med 2021- 01-
01 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i 
Svalövs kommun 2021. 

 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), David Lenander (V), 
Annie Karlsson (S), Krister Olsson (S), Charlotta Eldh (MP), Èmilie Lundgren 
(S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Èmilie Lundgrens (S) m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-11), del 2 (s.12-16) är taxor. Följande ärende gäller 
beslut kring del 1. Del 2 uppdateras när Skolverket lämnat ut aktuella taxor för 
2021, vilket sker i början på december.  

I förslag för 2021 har främst ändring/korrektur av textformuleringar i dokumentet 
gjorts. Dessa innebär ingen förändring av regelverket. 

Bildningsnämnden föreslog 2020-11-12, § 112, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun Del 1 antas från och 
med 2021-01-01. 2) Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från 
Skolverket kommer. 3) Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm 
arbetstid som gäller från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och 
med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun 2021. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 325, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01. 2. Del 2 
avseende taxor antas, då beslut från Skolverket nu föreligger. 3. Dokumentet 
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller från och med 2016-
07-01 tas bort och inkluderas från och med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-
tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2021. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 325 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 112 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2021, förslag daterad 2020-11-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2020 
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid daterad 2016-07-01, antagna av 
bildningsnämnden 2016-06-14, § 54 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh 
(MP), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Irbladh (C) och David Lenander 
(V): 1) Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i 
Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01. 2) Del 2 avseende 
taxor antas, då beslut från Skolverket nu föreligger. 3) Dokumentet riktlinjer för 
barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller från och med 2016-07-01 tas bort 
och inkluderas från och med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-tjänster för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2021. 

Èmilie Lundgren (S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Charlotta Eldh (MP) och 
David Lenander (V): Att barn som är papperslösa/gömda ska få ta del av 
förskola och fritids på samma villkor som alla andra barn i kommunen. 

Kim Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Avslag på Èmilie 
Lundgrens yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Èmilie Lundgrens m fl yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det.  

Protokollsanteckning  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), 
Krister Olsson (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S): ”Vi Socialdemokrater anser att alla barn ska ha samma rättigheter 
till förskola/fritids. De barn som inte kan välja eller påverka sin egna situation 
ska inte stå utanför samhället och utbildning. Förskolan har ett 
undervisningsuppdrag och det är där utbildningen börjar för alla barn och därför 
blir de barn som inte är delaktiga i förskolan sämre rustade för skolan.  Då 
barnkonventionen nu är lag är det extra viktigt att kommunerna tar sitt ansvar 
för de barn som är mest utsatta i samhället. Enligt skollagen är det upp till varje 
kommun att besluta om inkludering av de barn som står utanför samhället.  

Vi vuxna har ett ansvar för alla barn och ska fatta beslut utifrån alla barns 
bästa.” 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(38) 
Sammanträdesdatum 

2020-12-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Elisabeth Salonen Ripa (FI): ”Feministiskt initiativ anser att alla barn som bor, 
eller kommer att bo, i Svalövs kommun ska ha möjlighet till plats i förskola. 
Detta då exempelvis barn till asylsökande som fått avslag och väntar på 
verkställande av utvisning kan gör detta under många års tid, för att slutligen 
ändå av humanitära eller andra skäl få stanna i Sverige. Att dessa barn, eller 
några barn över huvud taget, ska berövas en bra start och integration i 
samhället är kontraproduktivt och grymt.” 

David Lenander (V): ”Vänsterpartiet vill se att alla barn, även papperslösa, 
bereds förskola med hänvisning till barnkonventionen i allmänhet och humanitet 
i synnerhet.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, ENAG, SARA) 
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Dnr 385-2020, BIN 510-2020 

§ 268 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan 
år 2021 (Skolpeng 2021) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna 
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan 
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett 
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen 
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista. 

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 109, följande beslut: 1) Bidrag till 
fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 326, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning 
samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 326 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 109 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 
Tabell i bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1) Bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2021 
beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, LAHN, KAMN, JEBN, SARA) 
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Dnr KS 384-2020, BIN 511-2020 

§ 269 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom förskola, 
fritidshem och grundskola verksamhetsår 2021 
(Skolpeng 2021) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I enlighet med Mål och budget 2021, plan 2022-2023, fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-11-30, fastställs bildningsnämndens förslag till 
nivå för bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning och 
intern ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt 
grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning per barn och elev inom verksamheterna förskola, 
fritidshem och grundskola. De verksamheter som Svalövs kommun är 
huvudman för är resultatenheter som erhåller ersättning för varje barn och elev 
och kommunen bör därför även besluta om nivå för intern ersättning vid samma 
tillfälle.  

Då barnet/eleven tillgodogör sig verksamhet/utbildning hos en annan kommunal 
huvudman ersätts huvudmannen motsvarande hemkommunens budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning, och tillgodogör sig barnet/eleven 
verksamhet/utbildning hos en fristående huvudman ersätts denne med 
hemkommunens budgeterade självkostnader i form av bidrag beräknat enligt 
skollagen. 

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 110, följande beslut: 1) Under 
förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av kommunfullmäktige 
beslutar Bildningsnämnden om nivå för bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning och intern ersättning inom förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 327, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. I enlighet med Mål och budget 2021, plan 2022-2023, 
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-30, fastställs bildningsnämndens 
förslag till nivå för bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning och 
intern ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt 
grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 327 
Bildningsnämndens protokoll 2002-11-12, § 110 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11, inkl bilaga 1 - Peng, bidrag, IKE 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) I enlighet med Mål och budget 2021, plan 2022-2023, 
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-30, fastställs bildningsnämndens 
förslag till nivå för bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning och 
intern ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt 
grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, EAKN, JEBN, SARA) 
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Dnr KS 326-2020 

§ 270 Folkhälsoarbete - reglementesförändring 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 

2. Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

3. Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

4. Förändringarna träder i kraft 2021-01-01. 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Irbladhs yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för Svalövs kommuns folkhälsoarbete ligger i nuläget på vård- och 
omsorgsnämnden och föreslås flyttas över till kommunstyrelsen. Detta 
föranleder en förändring av respektive reglemente i enlighet med följande 
förslag:  

 Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

 Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

 Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  

Förslaget planeras att gå upp för beslut i kommunstyrelsen den 7 december 
respektive kommunfullmäktige den 21 december.  

Vidare planeras en workshop med förtroendevalda om innehållet i kommunens 
folkhälsoarbete att genomföras inom kort.  

I det fall reglementesförändringarna träder i kraft 2021-01-01 planeras ett 
folkhälsoprogram gå ut på remiss efter behandling i arbetsutskottet den 26 
januari och kommunstyrelsen den 8 februari. Beslut kan sedan fattas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 293, följande beslut: 1) Följande 
förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs kommuns 
folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  
- Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”   
- Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
”Folkhälsofrågor”.  
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- Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-11-25, § 107, följande beslut: 1) 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om 
reglementesförändring avseende folkhälsoarbetet i Svalövs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 329, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 2. Vård- och 
omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att följande text utgår: 
”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.” 3. Kommunstyrelsens 
reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”. 
4. Förändringarna träder i kraft 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 329 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-11-27, § 107 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 293 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 81 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson (S): 1) Vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras. 2) Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på 
så sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.” 3) 
Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
”Folkhälsofrågor”. 4) Förändringarna träder i kraft 2021-01-01. 

Marie Irbladh (C): Folkhälsoarbetet ska ligga under socialnämnden. 

Angelie Fröjd (M): Avslag på Marie Irbladhs yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Marie Irbladhs 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds m fl yrkanden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 387-2020, SBN 765-2020 

§ 271 Förändrade verksamhetsområden för kommunalt 
vatten/spill-/dagvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, Axelvold och 
Stenestad enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) ska det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar 
av verksamhetsområdena görs löpande under året. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-05-28. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) föreslår följande förändringar i 
verksamhetsområdena: 

 Ask 
Fastigheter i Ask föreslås ligga inom verksamhetsområdet för spillvatten 
(S). Idag ligger dessa fastigheter utanför verksamhetsområdet. 

 Axelvold 
Fastigheter i Axelvold föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger dessa fastigheter utanför 
verksamhetsområdet. 

 Stenestad 
Fastigheter i Stenestad föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS) eftersom spillvatten även byggs ut till dessa 
fastigheter. Tidigare har de legat inom vatten (V). 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-11-17, § 175, följande beslut: 1) 
Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, Axelvold och Stenestad 
enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 330, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, Axelvold 
och Stenestad enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 330 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-17, § 175 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-11-06 
NSVA tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 med bilagor:  

• Kartbilaga Ask daterad 2020-11-03 
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• Kartbilaga Axelvold daterad 2020-11-03 

• Kartbilaga Stenestad daterad 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, 
Axelvold och Stenestad enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Icke deltagande i beslut 

Charlotta Eldh (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI) och David Lenander (V) deltar 
ej i beslutet. 

Protokollsanteckningar 

Charlotta Eldh (MP): ”Bildandet av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
på landsbygden blir ofta väldigt dyrt för den enskilde eftersom avgiftssystemet 
inte är anpassat efter landsbygden utan efter villatomter. 

Dessutom saknas uppgifter om hur stor miljöeffekten blir. Hur ser statusen ut i 
vattendragen idag och hur kommer de att påverkas efter att kommunala 
ledningar grävts ner? Hur stor blir miljöpåverkan av själva grävandet, eventuell 
pumpning av avlopp, påverkan och behov av större reningsverk? Hur långsiktigt 
hållbart är det att allt dricksvatten kommer från samma källa? Dessa frågor är 
inte besvarade för Axelvold eller andra VA-projekt på landsbygden.” 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
NSVA 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr KS 376, 377 och 378-2020 

§ 272 Utdelning av Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, 
Kulturpris samt Kulturstipendium år 2020 med hänsyn 
till rådande smittspridning 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Mot bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) delas år 2020 inte 
Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut 
vid ett kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat lämpligt sätt av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Normalt, och enl av kommunfullmäktige antagna bestämmelser, delas Miljöpris, 
Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. Mot bakgrund av rådande 
pandemi, föreslås undantag göras år 2020. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns Miljöpris (antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 7 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 
(antagna av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 37), 7 §, delas premiet ut vid 
lämpligt kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris (antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 5 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium (antagna 
av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 6 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

För att göra ett undantag från detta, får ett beslut därom fattas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 331, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Mot bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) delas år 
2020 inte Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium 
ut vid ett kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat lämpligt sätt av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 331 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 37 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, HAHZ, FKRT, SARA) 
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Dnr KS 1056-2014 

§ 273 Näringslivsstrategi Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun 2017 - 2022 antas.  

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. 

Under hösten 2019 och under våren 2020 har en större översyn av 
Näringslivsstrategin skett. Detta beror dels på grund av att det varit 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 har även mål 
och målbild för Näringslivstrategin setts över för att synkas med visionen.  

Under arbetet med att revidera strategin har Näringslivsrådet varit involverade, 
samt så har företag i kommunen bjudits in till en workshop för att diskutera 
viktiga frågor för att skapa bra företagsklimat. Utifrån de synpunkter som lyfts 
har ett reviderat förslag tagits fram. Förslaget presenteras muntligt för 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att sen lyftas för politiskt ställningstagande 
under hösten 2020. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 71, följande beslut: 1) Uppföljningen 
av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, godkänns. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 59, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 93, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad näringslivsstrategi för 
Svalövs kommun 2017 - 2022 antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-12-07, § 324, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun 2017 - 
2022 antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 324 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 93 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 59 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 71  
Näringslivsstrategi Svalövs kommun 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 35 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Torbjörn Ekelund 
(L): 1) Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun 2017 - 2022 antas. 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Näringslivsrådet 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN, LELE) 
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Dnr KS 1151-2012, 352-2020, VON 5-2016 

§ 274 Hävning av beslut om vision för vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision för vård och 
omsorg upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 60, följande beslut: 1) Följande 
vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer 
dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar. 2) 
Då beslut om ”Vision Svalöv 2035” fattas, skall vård- och omsorgsnämnden 
överse, och vid behov justera, sin vision, så att den ryms inom den då 
beslutade visionen för hela Svalövs kommun; ”Vision Svalöv 2035”.  

Eftersom kommunfullmäktige 2019-12-16, § 227, antog Vision Svalövs kommun 
2040 ska vård- och omsorgsnämnden se över sin vision.  

Sektor vård och omsorg förordar att häva beslutet om en särskild vision för 
vård- och omsorgsnämnden, då Socialstyrelsens värdegrund är vägledande för 
allt arbete inom socialtjänsten och Vision Svalöv 2040 är vägvisande i sektorns 
arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-10-21, § 91, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 
2016-04-25, § 60, om vision för vård och omsorg upphävs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 300, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision för 
vård och omsorg upphävs 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 300 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 227 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision 
för vård och omsorg upphävs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 361-2020 

§ 275 Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande styrets vision eller plan för 
Teckomatorp. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 240 
samt 2020-12-10, § 253. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 253 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 240 
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M), daterat 2020-11-27 
Interpellation, inkommen 2020-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): 1) Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
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Dnr KS 381-2020 

§ 276 Interpellation, Vad händer med Kågerödslund? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande rörande vad som händer med 
Kågerödslund.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30, § 241 
samt 2020-12-10, § 254. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 254 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 241 
Svar på interpellation från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan 
Pettersson (M), daterat 2020-11-27 
Interpellation, inkommen 2020-11-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
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Dnr KS 344-2020 

§ 277 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i 
bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut- eller 
nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos 
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta? 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till 
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande ut- eller 
nybyggnation av Parkskolan i Teckomatorp. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 218, 
2020-11-30, § 242 samt 2020-12-10, § 255. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 255 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 242 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 218 
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21 

 
Protokollet ska skickas till: 
Frågeställaren 
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Dnr KS 345-2020 

§ 278 Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i 
kommande budget för att kunna uppnå kommunens 
målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå 
ut med gymnasiebehörighet? 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) har 2020-10-21 inkommit med en fråga till 
bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) gällande budgetarbete med 
avseende på målet att 100 % av högstadieeleverna ska gå ut med 
gymnasiebehörighet. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 219, 
2020-11-30, § 243 samt 2020-12-10, § 256. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 256 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 243 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 219 
Fråga från Èmilie Lundgren (S), daterad 2020-10-21  

 
Protokollet ska skickas till: 
Frågeställaren 
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Dnr KS 224-2019 

§ 279 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande 
kommunikation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen: 
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

 Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur 
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.  

 Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt 
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.  

 Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som 
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.   

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 68, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 268, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 213, 
2020-11-30, § 244 samt 2020-12-10, § 257. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 257 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 244 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 213 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 268 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 68 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17 
Remitteringsbeslut 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132 
Motion, inkommen 2018-12-06 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  

Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 305-2019 

§ 280 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när 
Leader-projektet avslutas 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen: 
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen 
yrkas följande:  

 Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda 
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när 
Leaderprojektet avslutas.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet 
bordlägges.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen.  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 269, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 214, 
2020-11-30, § 245 samt 2020-12-10, § 258. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 258 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 245 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 214 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 269 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 69 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02 
Remitteringsbeslut 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150 
Motion, inkommen 2019-09-10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD) 
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Dnr KS 373-2019 

§ 281 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga 
samlad rapport till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
2.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB 
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen 
yrkas följande:  

 AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till 
Svalövs kommunfullmäktige.  

 Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, 
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.  

 Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en 
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan 
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.  

 Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall 
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms 
nödvändiga.  

 Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av 
kommunens förvaltning.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-26, § 212, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen remitterades 2019-12-04 till AB Svalövsbostäder för yttrande. 

Det föreligger yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 270, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 215, 
2020-11-30, § 246 samt 2020-12-10, § 259. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 246 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 215 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 270 
Yttrande från AB Svalövsbostäder, daterat 2020-08-27 
Remitteringsbeslut, 2019-12-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 212 
Motion, inkommen 2019-10-28 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
AB SvalövsBostäder 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)  
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Dnr KS 379-2019 

§ 282 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
3.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig 
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på 
följande:  

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar 
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens 
ekonomi i balans.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 255.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  

Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk 
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och 
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är 
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra 
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är 
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och 
produktivt som möjligt.  

Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete 
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i 
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål-och 
budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk hushållning 
skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av denna plan 
för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra delar 
kommunens organisation och styrning. Denna förändring av organisationen har 
motionären själv ställt sig bakom.”  

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 70, följande beslut: 1) Yttrande, daterat 
2020-09-21, antas.  

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 271, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 216, 
2020-11-30, § 247 samt 2020-12-10, § 260. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 260 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 247 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 216 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 271 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 70 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21 
Remitteringsbeslut 2020-02-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255 
Motion, inkommen 2019-11-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  

Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, EELS) 
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Dnr KS 130-2020 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet behandlas vid senare tillfälle. 
1.  

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 representera partiet i nämnden.  

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

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

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 76 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2020-05-12 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-09-17, § 14, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-09-17, antas som presidiets eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-12, § 272, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till presidiets yttrande, 
daterat 2020-09-17. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26, § 217, 
2020-11-30, § 248 samt 2020-12-10, § 261. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 261 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 248 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 217 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 272 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2020-09-17, § 14 
Yttrande, daterad 2020-09-16 
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Remitteringsbeslut, daterat 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 76 
Motion, inkommen 2020-03-30 

 

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

 
 


