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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 18.00

Beslutande

Annelie Johnsson (C), tjg ers för Johan Wigrup (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf, dock ej §§ 77 – 78 och 86
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), §§ 77 – 78 och 86
Anette Hallberg (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), andre vice ordf, dock ej
§ 84
Krister Olsson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), andre vice ordf, § 84
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf, dock ej §§ 75 – 77 och 84
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Angelie Fröjd, §§ 75 – 77 och 84
Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S), dock ej § 77
Krister Olsson (S), tjg ers för Anneli Persson, § 77
Hans Lindström (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD), §§ 67 - 87
Kim Hellström (SD), §§ 88 - 110
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Émilie Lundgren (S), dock ej §§ 75 – 76
Krister Olsson (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S), §§ 75 - 76
Torbjörn Ekelund (L), dock ej § 77 och 83
Frank Urban Johansson (KD), tjg ers för Torbjörn Ekelund, § 83
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Torbjörn Ekelund, § 77
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Hans Lindström (SD), §§ 88 – 110
Agneta Sörensson (M), dock ej §§ 75 – 77 och 84
Eva Inhammar (C), §§ 67 - 101
Frank Urban Johansson (KD), dock ej § 77 och 83
Jenny Ulfvin (SD), dock ej §§ 77 – 78 och 86
Krister Olsson (S), dock ej §§ 75 – 77 och 84
Anna Berg von Linde (M), §§ 67 – 104, dock ej § 77
Charlotta Eldh (MP) (ins ers)
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (ins ers), §§ 96 - 110

Övriga deltagare

Justerare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson,
Enhetschef kansli Louise Linde
Ekonomichef Jane Bergman, §§ 67 - 100
HR-chef Cecilia Hagström, §§ 87 och 109
Utvecklingschef Katarina Borgstrand, §§ 102 - 108
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, §§ 67 - 103
Vik beredskaps- och säkerhetssamordn Sebastian Lamberth, §§ 68 b)
Ekonom Eva Lostedt, § 71 och 90
Nämndsekreterare/jurist Sara Rävås, §§ 95 och 101
Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg, § 97
Handläggare/jurist Robin Wiklöf, § 103
Socialchef Cecilia M Andersson, socialchef, § 106
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör
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Utdragsbestyrkande

3(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

§ 93
§ 94
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§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
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§ 103
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§ 109
§ 110

Hyresavtal - Friluftsbad ........................................................................... 40
Söderåsens miljöförbund – Revidering av förbundsordning och
reglemente............................................................................................... 43
Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 - Samrådshandling ..... 44
Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt Rönnebergsvägen,
Svalöv ...................................................................................................... 46
Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023 ............................... 49
Revidering av bestämmelser för skyddsjakt ........................................... 51
Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) (ersätter
Föreningen brandbefäl Skåne-Bleking årliga lista) ................................. 52
Förslag till revidering av revisorernas reglemente .................................. 54
Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs
kommun ................................................................................................... 56
HBTQ(I)-certifiering m m vid biblioteksverksamheten - Politiskt fattade
beslut, tecknade avtal m m ..................................................................... 57
Initiativärende, HBTQ-certifiering ............................................................ 60
Anmälan av ej besvarade motioner 2021 ............................................... 61
Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 ............................................ 62
Ansökan till Delegationen mot segregation (Delmos) enl Förordning
(2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och
motverka segregation .............................................................................. 64
Komplettering av dagordningen .............................................................. 68
Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga1:68 ”Odengården” i
Röstånga, granskning ............................................................................. 69
Gratifikation för våra medarbetare 2021 ................................................. 71
Initiativärende, Snabbutred om kommunen kan ge extra stöd till
avgångselever i grundskolan .................................................................. 74

Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på distans i
enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens reglemente, 23 b §.
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans.
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Dnr -

§ 68 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson informerade om
sammanträffande med kronprinsessparet 2021-03-26 gällande bl a
Covid-19.
b) Kommunchef Stefan Larsson informerade om situationen vad gäller
Covid-19 inom förvaltningen.
c) Kommunchef Stefan Larsson informerade om pågående process vad
gäller Bjuvs kommun ansökan om utträde ur Söderåsens miljöförbund
(Dnr 194-2020). Ägarsamråd 2021-05-10.
d) Vik beredskaps- och säkerhetssamordnare Sebastian Lamberth
presenterade sig och informerade om pågående planering av
vaccination Covid-19 fas IV.
e) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerade om
bredbandsutbyggnaden i kommunen.
f)

Ekonomichef Jane Bergman informerade om att förvaltningen
återkommer med förslag till reviderad Plan för intern kontroll 2021 till
kommunstyrelsens sammanträde i maj, efter genomförd workshop i
kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr 256-2020).

g) Preliminär befolkningsstatistik för december månad 2020, Flyttningar för
Svalövs kommun år 2020 (SCB) samt Befolkningsutveckling 2020
(SCB) (Dnr 10-2020).
h) Revisionsplan för Svalövs kommun 2021 (Dnr 60-2021).
i)

Granskning samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser (Dnr 27-2020, 74-2021).

j)

Förslag på handlingsplan samt konsekvensbeskrivning för återtagande
av tillsynsskuld, Söderåsens miljöförbund (Dnr 42-2021).

k) Yttrande på rapporten från Starpoint AB – Genomlysningen,
Söderåsens miljöförbund (Dnr 373-2020).
l)

Budgetram 2022, Söderåsens miljöförbund – Samråd (Dnr 98-2021).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 69 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1) Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30
Personalutskottets protokoll 2021-04-06
Protokoll extra styrelsemöte för AB SvalövsBostäder, 2020-05-15
Protokoll styrelsemöte för AB SvalövsBostäder, 2020-10-15
Protokoll styrelsemöte för AB SvalövsBostäder, 2020-12-03
Protokoll extra styrelsemöte för AB SvalövsLokaler, 2020-05-15
Protokoll styrelsemöte för AB SvalövsLokaler, 2020-10-15
Protokoll extra stämma för AB SvalövsLokaler, 2020-11-29
Protokoll styrelsemöte för AB SvalövsLokaler, 2020-12-03
Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB, 202103-26
Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 202103-26
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-11-30
Protokoll styrelsesammanträde NSVA, 2020-06-12
Protokoll styrelsesammanträde NSVA, 2020-10-06
Protokoll från styrelsen för Sydvatten AB, 2020-04-20
Protokoll från styrelsen för Sydvatten AB, 2021-01-27
Protokoll från direktionens sammanträde, Söderåsens miljöförbund 2020-12-15
Protokoll från direktionens sammanträde, Söderåsens miljöförbund 2021-02-09
Protokoll från direktionens sammanträde, Kommunförbundet Medelpunkten,
2020-01-22
Protokoll från direktionens sammanträde, Kommunalförbundet Medelpunkten,
2020-11-24
Protokoll styrelsemöte för FINSAM, 2020-06-04
Protokoll styrelsemöte för FINSAM, 2020-09-29
Protokoll styrelsemöte för FINSAM, 2020-11-19
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-01-24
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-04-04
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-04-24
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-06-05
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-09-03
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-12-04
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 1-2021

§ 70 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1) Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Beslutsunderlag
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 45-2021

§ 71 Årsredovisning 2020 - Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för år 2020 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och
ekonom Eva Lostedt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

Dnr 45-2021

§ 72 Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2020 överlämnas till
revisionen och fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avsättning görs till Resultatutjämningsreserven (RUR) med 20 miljoner
kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås överlämna föreliggande årsredovisning till
kommunfullmäktige och revisionen. Svalövs kommun stänger böckerna med ett
resultat på 47,9 miljoner kronor innan balanskravsavstämningen. I samband
med årsredovisningen föreslås en avsättning av årets resultat till
Resultatutjämningsreserven (RUR) motsvarande 20 miljoner kronor.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-30
Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson
(KD): 1) Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2020 överlämnas till
revisionen och fullmäktige.
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Avsättning görs till
Resultatutjämningsreserven (RUR) med 20 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)
Ajournering 10.45 – 10.55

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 77-2021

§ 73 Överföring av investeringsanslag från 2020 till
2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft,
samt hjärtstartare.
2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 kronor
från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar
enligt bilaga 1.
3. Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och
moduler inom ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning av ärendet
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås att flyttas över från
2020 till 2021 är de som är påbörjade under 2020 men av olika skäl inte hunnit
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.
Totalt begärs att 12 560 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2020 till
2021 års anslag.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att
överföra 365 000 kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att
slutföra investeringen ny reservkraft, samt hjärtstartare. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 kronor från 2020
års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1. 3)
Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och moduler
inom ekonomiskt bistånd.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 18
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16
Bilaga 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft, samt
hjärtstartare. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar
enligt bilaga 1. 3) Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från
2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och
moduler inom ekonomiskt bistånd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

Dnr KS 286-2020

§ 74 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 19, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 19
Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31
december 2020, daterad 2021-03-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltning (SNLN, JEBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 101-2021

§ 75 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2020 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2020 för AB SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse.
Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 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.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2020 noteras. 2. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3)
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

Jäv
P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) och Émilie Lundgren (S) i behandlingen
av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBM, SARA)

Justerare
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Dnr KS 102-2021

§ 76 Årsredovisning 2020 - AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2020 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning med revisionsberättelse för år 2020 för AB
SvalövsLokaler.
Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsLokalers årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3) Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.
Teddy Nilsson (SD): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) och Émilie Lundgren (S) i behandlingen
av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBM, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 103-2021

§ 77 Årsredovisning 2020 – Svalövs Kommunhus AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs Kommunhus AB årsredovisning för år 2020 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Svalövs Kommunhus AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2020 för Svalövs Kommunhus AB.
Vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde förelåg inte
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Vid sammanträdet lämnas, under ajournering, en redogörelse av ekonomichef
Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs
Kommunhus AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
Svalövs Kommunhus AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 3)
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Ingrid Ekström (SD): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Frank Urban
Johansson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Anneli Persson (S) samt VD Jane
Bergman i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Ingrid Ekström (SD) som ordförande.

Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs kommuns ersättare med ombud
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 100-2021

§ 78 Årsredovisning 2020 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2020 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 2020.

Kommunstyrelsens beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2020 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2020 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 2020.
Angelie Fröjd (M): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Angelie Fröjd (M) som ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs Kommunhus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 104-2021

§ 79 Årsredovisning 2020 - Sydvatten AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj
2021.

Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet föreligger ännu inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 39-2021

§ 80 Årsredovisning 2020 - KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2020
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 2020.

Kommunstyrelsens beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2020 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2020 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 2020.
Teddy Nilsson (SD): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Icke deltagande i beslut
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Centerpartiet deltar ej i beslutet p
g a att inga handlingar eller beslutsförslag finns i ärendet eller är sent
distribuerade.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB
Svalövs Kommunhus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 107-2021

§ 81 Årsredovisning 2020 - Inera AB
Kommunstyrelsen beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj
2021.

Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet föreligger ännu inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 108-2021

§ 82 Årsredovisning 2020 - SKL Kommentus AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj
2021-05-17.

Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet föreligger ännu inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 99-2021

§ 83 Årsredovisning 2020 - Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2020.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 2)
Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S) och Agneta
Sörensson (M) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 105-2021

§ 84 Årsredovisning 2020 - Kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
2. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet Medelpunkten för år 2020.

Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 2)
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) och Anette Hallberg (S) i behandlingen av
ärendet.

Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Höganäs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Åstorps kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2021

§ 85 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet
FINSAM Landskrona-Svalöv
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj
2021.

Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet föreligger ännu inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 65-2021

§ 86 Årsredovisning 2020 samt föreningsstämma Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2020 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid stämman rösta för att
styrelsen och VD för Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i
Sverige AB för år 2020.

Beslutsunderlag
Kommuninvest ek för årsredovisning 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommuninvests ek
för årsredovisning för år 2020 noteras.
Angelie Fröjd (M): 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid stämman rösta
för att styrelsen och VD för Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Angelie Fröjd (M) som ordförande.
Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 342-2020

§ 87 Medarbetarundersökning 2020 - 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger resultatet av den genomförda medarbetarundersökningen 2020 2021.
Personalutskottet fattade 2021-04-06, § 12, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Förvaltningen återkommer med handlingsplaner per sektor samt
kommuntotal, vid utskottets sammanträde i augusti.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2021-04-06, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
Ajournering 12.15 – 13.15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 96-2020

§ 88 Kommunalt partistöd - anstånd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. De i kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år
2021 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för
kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara
kommunen tillhanda senast 2021-09-30.
2. En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-0630.
3. Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, allteftersom
ansökningarna föreligger i komplett skick.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 31 § framgår följande:
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det
innebär att varje parti skall inkomma med sin ansökan senast den 30 juni resp
år.
Av kommunens Regler för kommunalt partistöd, 4 §, framgår därutöver 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.”
Då partier, av smittskyddsskäl, önskar senarelägga sina årsmöten, finns det
anledning att bevilja anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor
som skall åberopas i ansökan.
Mot bakgrund av att somliga partier kan komma att senarelägga sina årsmöten
p g a rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det anledning att bevilja
partierna anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor som skall
åberopas i ansökan.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 20, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De i kommunfullmäktige
representerade partierna medges anstånd år 2021 med att inkomma med de
underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §.
Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2021-09-30. 2) En formell
ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med Kommunallagen 4 kap
31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-06-30. 3) Beslut om partistöd fattas

Justerare

Utdragsbestyrkande
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i likhet med tidigare år löpande, allteftersom ansökningarna föreligger i komplett
skick.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 20
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-24
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 187
Kommunallagen (SFS 2017:725)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) De i
kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 2021 med att
inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i
Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast
2021-09-30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet
med Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-06-30.
3) Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, allteftersom
ansökningarna föreligger i komplett skick.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Partier i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 96-2020

§ 89 Ansökan om kommunalt partistöd 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 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".
Kristdemokraternas ansökan om partistöd är komplett.
Arbetsutskottet föreslog 2020-03-21, § 21, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kristdemokraterna beviljas partistöd
med 27 227 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31, § 21
Ansökan om partistöd 2021 från kristdemokraterna, inkommen 2021-03-30
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kristdemokraterna
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 118-2021

§ 90 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per
2021-02-28 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2021-02-28.

Beslutsunderlag
Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2021-02-28
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och
ekonom Eva Lostedt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN)
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Dnr 119-2021

§ 91 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per
2021-02-28 för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2021-02-28.

Beslutsunderlag
Uppföljning för Svalövs kommun, per 2021-02-28
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN)
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Dnr 90-2021

§ 92 Kompletteringsbudget I 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 610 000 kronor för följande
aktiviteter:
- Heltid som norm
- GDPR
2. Vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 1066 000 kronor
för följande aktiviteter:
- Heltid som norm
3. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 850 000 kronor
för följande aktiviteter:
- Heltid som norm
4. Myndighetsnämndens budgetram utökas med 300 000 kronor för
följande aktiviteter:
- Tillsyn
5. Bildningsnämndens budgetram utökas med 940 000 kronor för följande
aktiviteter:
- Heltid som norm
6. Ägardirektivet för 2021 till AB SvalövsBostäder ändras i enlighet med
Bilaga 1 till skrivelsen.
Utöver ovanstående punkter i kompletteringsbudgeten, föreslås följande
ramkorrigeringar
7. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1564 000 kronor för
följande aktiviteter:
- Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från kommunstyrelsen till
vård- och omsorgsnämnden med undantag för medlemsbidraget.
- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen från myndighetsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden.
8. Vård- och omsorgsnämndens budgetram ökas med 2 144 000 kronor
för följande aktiviteter:
- Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från kommunstyrelsen till
vård- och omsorgsnämnden med undantag för medlemsbidraget.
9. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 350 000 kronor
för följande aktiviteter:
- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen
10. Myndighetsnämndens budgetram minskas med 230 000 kronor för
följande aktiviteter:
- Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen
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Sammanfattning av ärendet
Heltid som norm
Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Våra verksamheter behöver
rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren och här blir möjligheten att
erbjuda heltidstjänster en viktig faktor i konkurrensen med andra arbetsgivare.
Heltidsarbete ökar även det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin
egen försörjning. Sammantaget kan positiva effekter av att fler arbetar heltid
ses inom yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än i dag. I enlighet med överenskommelse skall Svalövs kommun i
steg 1 erbjuda nyanställda möjlighet till heltid i enlighet med överenskommelsen
som är gjord. Detta innebär att tjänster som tidigare varit deltid görs om till
heltidstjänster.
GDPR
Arbetet med att säkerställa att Svalövs kommun följer dataskyddsförordningen
har pågått under några år, men har intensifierats under senare tid då ytterligare
styrdokument tagits fram, och en satsning på utbildning i form av e-learning för
samtliga anställda gjorts. Bedömningen är dock att en punktinsats gällande stöd
till verksamheterna vid inventering, registrering av personuppgiftsbehandlingar
m m är av behovet.
En projekttjänst föreslås därför under perioden 1 augusti 2021 till 31 maj 2022.
Bedömningen är att en jurist med kort eller ingen yrkeserfarenhet skulle kunna
utgöra detta stöd, med handledning av dataskyddsombudet, men med formell
arbetsledning från enhetschef kansli.
Tillsyn
Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Detta
gäller både trädgård och byggnader. Myndighetsnämnden är den myndighet
som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk
och tomter i vårdat skick. Framgång för Svalövs vill för 2020 satsa på en
tillsynstjänst som får i uppdrag att göra en utredning för att bedöma om
fastigheten är så illa skött att det kan innebära påföljder för fastighetsägaren.
Om en fastighet inte underhålls i enlighet med bestämmelser i PBL kan
myndighetsnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som när
nödvändiga.
Ägardirektiv AB SvalövsBostäder
Avkastningskravet (dvs den avkastning som ägaren kräver på ett bolags egna
kapital) är beslutat att för året 2021 uppgå till genomsnittlig statslåneränta plus
två procentenheter.
I enlighet med det förslag som framförts och beslutats av styrelsen i Svalövs
Kommunhus AB och för att möjliggöra för AB SvalövsBostäder och dess
hyresgäster föreslås avkastningskravet för 2021 ändras och till fullo för året
utgå. Detta innebär att bolaget under året har möjlighet att använda kapitalet för
att återinvestera i bolagets fastigheter och förbättra för hyresgästerna.
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Flytt av personal
I början av 2020 flyttades ekonomerna centralt till ekonomienheten. Under året
har medarbetare tillkommit till avdelningen för att möjliggöra en bättre service ut
till verksamheten. För att minimera det administrativa arbetet då detta är ett
både otydligt och onödigt arbete som försvårar uppföljningen av kostnaderna
föreslås en justering av berörda nämnders ramar.
Kommunalförbundet Medelpunkten
I samband med budgeten för året minskades Vård- och omsorgsnämndens
budget med kostnader för Kommunalförbundet Medelpunkten. Flytten skulle
dock endast avse medlemsbidraget och inte övriga kostnader. För att
möjliggöra bättre uppföljning och struktur flyttas därför 2 144 000 kronor från
kommunstyrelsens ram till vård- och omsorgsnämndens ram för att möta den
reella kostnaden.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-07, med bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjds (M) och Aase
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsens
budgetram utökas med 610 000 kronor för följande aktiviteter: Heltid som norm
och GDPR. 2) Vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 1066 000
kronor för följande aktiviteter: Heltid som norm. 3) Samhällsbyggnadsnämndens
budgetram utökas med 850 000 kronor för följande aktiviteter: Heltid som norm.
4) Myndighetsnämndens budgetram utökas med 300 000 kronor för följande
aktiviteter: Tillsyn. 5) Bildningsnämndens budgetram utökas med 940 000
kronor för följande aktiviteter: Heltid som norm. 6) Ägardirektivet för 2021 till AB
SvalövsBostäder ändras i enlighet med Bilaga 1 till skrivelsen.
Utöver ovanstående punkter i kompletteringsbudgeten, föreslås följande
ramkorrigeringar: 7) Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1564 000
kronor för följande aktiviteter: Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från
kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden med undantag för
medlemsbidraget. Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen från
myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 8) Vård- och
omsorgsnämndens budgetram ökas med 2 144 000 kronor för följande
aktiviteter: Flytt av Kommunalförbundet Medelpunkten från kommunstyrelsen till
vård- och omsorgsnämnden med undantag för medlemsbidraget. 9)
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 350 000 kronor för
följande aktiviteter: Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen. 10)
Myndighetsnämndens budgetram minskas med 230 000 kronor för följande
aktiviteter: Flytt av personalbudget till kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Icke deltagande i beslut
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.
Anette Hallberg (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) deltar ej i
beslutet.

Protokollsanteckning
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Vi ser positivt på att en tjänst för
tillsyn av illa skötta fastigheter tillsätts eftersom vi anser det vara en viktig fråga
för attraktiv landsbygd och boendemiljö.”
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Ledningsgruppen
Förvaltningsekonomer
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Dnr KS 118-2019, SBN 491-2020

§ 93 Hyresavtal - Friluftsbad
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 328, uppdras
kommunchefen återkomma vad gäller framtida drift-, ägar- och
avtalsförhållanden efter genomförda förhandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet fattade 2019-09-30, § 72, följande beslut: 1) Administrative
chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL Kommentus tecknade
ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de aktuella avtalen varit korrekt
och om fattade beslut tillkommit i laga ordning, och om så inte är fallet, det
vållat kommunen ekonomisk eller annan skada.
Advokat Olle Höglund har i rapport redogjort för sin rättsliga bedömning av
beslut och ingångna avtal av Svalövs kommun rörande Röstånga friluftsbad.
Arbetsutskottet fattade 2020-01-28, § 2, följande beslut: 1) Rapporten
godkänns. 2) Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsens sammanträde
i mars, lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden
avseende bad, camping och simskola.
Mot bakgrund av beslut i arbetsutskottet i januari månad, återkommer
förvaltningen med förslag till uppdrag. Uppdraget avses syfta till en mer rimlig
lösning vad gäller framtida ägar- och driftsförhållanden för friluftsbadet i
Röstånga.
Avtalet gällande själva friluftsbadet tecknades 2008 och löpte på tio år.
Eftersom det inte sagts upp har det förlängts t o m 2023-03-31. Kommunen kan
säga upp avtalet, och då skall det göras senast 2021-03-31. Om så görs, blir
säsongen 2022 den sista med nuvarande avtalsförhållanden.
Det finns, med tanke på den förlängning av avtalet med fem år som annars
görs, skäl att genomföra processen på så sätt att beslut om framtida
förhållanden kan fattas i god tid före 2021-03-31.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut
om uppsägning av aktuellt avtal.
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57, följande beslut: 1) Kommunchef
Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag till för framtida
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden för friluftsbadet
i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 100 000 kr ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.4) Kommunchefen uppdras att hålla
kommunstyrelsen löpande informerad.
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Erfarenheterna av samarbetet med motparten Nordic Camping AB har under
sommaren 2020 inte varit goda. Företaget har inte levt upp till de avtalade
åtagandena, vilket påtalats flera gånger från kommunförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige säga upp gällande avtal, med avsikt att finna en annan
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden. Avtalets sista
giltighetsdag blir då 2023-03-31. I det fall det inte sägs upp, förlängs det med
automatik ytterligare fem år.
En information lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17, §
197, vilken noterades.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 119, kommunstyrelsen att
föreslå fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadschefen
uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic Camping & Resort AB
avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26.
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 176, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic
Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26.
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-07, § 328, följande beslut: 1) Med ändring
av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57, skall förslag till beslut föreligga
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021.
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 54, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) För ändamålet anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande, då anslaget som beviljades år 2020 inte utnyttjades.
Avtalet har nu i enlighet med kommunfullmäktiges beslut sagts upp av ombud
för samhällsbyggnadsnämnden. Dessförinnan har en dialog inletts mellan
parterna om framtida drift- och ägarförhållanden.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson
och administrativ chef Michael Andersson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 54
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-07, § 328
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 329
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 176
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 119
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 197,
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 57
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 2
Rapport, daterad 2020-01-27
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 72
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1)
Informationen noteras. 2) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-1207, § 328, uppdras kommunchefen återkomma vad gäller framtida drift-, ägaroch avtalsförhållanden efter genomförda förhandlingar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MSDG, MSWN, HSDT, SARA, RNWF)
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Dnr 50-2021

§ 94 Söderåsens miljöförbund – Revidering av
förbundsordning och reglemente
Kommunstyrelsens beslut
1. Söderåsens miljöförbund meddelas att det inte är aktuellt att ta upp
förbundets förslag till förbundsordning och reglemente till behandling.
Förslag till nya styrdokument tas i stället fram av de kommuner som
avser kvarstå som medlemskommuner.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund fattade 2021-02-09, § 6, följande
beslut: Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning och
reglemente för Söderåsens miljöförbund samt översända förslaget till
medlemskommunerna för beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael
Andersson.

Beslutsunderlag
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2021-02-09, § 6, med
bilagda förslag till ny förbundsordning och reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Söderåsens miljöförbund
meddelas att det inte är aktuellt att ta upp förbundets förslag till förbundsordning
och reglemente till behandling. Förslag till nya styrdokument tas i stället fram av
de kommuner som avser kvarstå som medlemskommuner.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
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Dnr KS 399-2020, SBN 818-2020

§ 95 Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 Samrådshandling
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslagsskrivelse, daterad 2020-03-31, antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.

Reservation
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har skickat samrådsunderlag för Regionplan för Skåne 20222040 till Svalövs kommun. Samrådstiden varar från 2020-12-01 till 2021-04-30.
Samtliga kommuner inom Familjen Helsingborg har fått förlängd svarstid till
14/5, under förutsättningarna att framtagen tjänstemannahandling inför beslutet
skickas in till regionen senast 30/4 samt att beslutet är justerat innan utskick
14/5. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde
2021-04-17.
Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019
har Region Skåne ansvar för att ta fram en regionplan. Planen ska vara
vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland
annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets
klimatpåverkan och dess effekter.
Målbilden är att Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en
gemensam grund som underlättar samordning av fysiska strukturer över
kommungränserna.
Regionplanen består av sex övergripande planeringsstrategier och en
strukturkarta. Strategierna konkretiseras i tematiska fördjupningar med
planeringsprinciper för efterföljande planering samt i en regional mark- och
vattenanvändningskarta. Regionplanen har 2040 som målår med utblick mot
2050.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-03-24 kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-15, antas som
kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett något reviderat förslag till
yttrande.
Vidare har förvaltningen tagit fram ett PM om regionplaneinstrumentet som
sådant, och de invändningar mot det som kan finnas, framför allt mot bakgrund
av det kommunala planmonopolet.
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg, kommunchef Stefan Larsson och nämndsekreterare/jurist Sara
Rävås.

Beslutsunderlag
En översikt av de nya reglerna om regional fysisk planering i 7 kap. plan- och
bygglagen (PBL) med fokus på kommunalt självstyre, daterad 2021-04-08
Förslagsskrivelse daterad 2021-03-31
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 63
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03
Yttrande, daterat 2021-03-15
Samrådshandlingar, tillgängliga:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regionalfysisk-planering/

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson
(KD) och Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslagsskrivelse, daterad
2020-02-31, antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Bifall till Teddy Nilssons m fl
yrkande, med följande ändringar: ”Ta bort hela näst sista stycket på sid 4, ta
bort hela näst sista stycket på sid 5, ta bort de två sista styckena på sid 6.”
Stefan Pettersson (M): Avslag på Marie Irbladhs m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs ändringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Icke deltagande i beslut
Anette Hallberg (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) deltar ej i
beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Region Skåne (inkl yttrande)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, ELPN, TSVA, SARA)
Ajournering 14.30 – 14.45
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021

§ 96 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt
Rönnebergsvägen, Svalöv
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett kontrollprogram för att
följa upp NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. Förslaget
ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021 i samband med
Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att
tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser
att avsluta projektet i förtid.
2. NSVA uppdras att återkomma med justerade investeringsvolymer för
2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera investeringsvolymerna från
tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de ekonomiska
konsekvenserna av överdraget 2021.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån de tilldelade investeringsramar fastställda av kommunfullmäktige 202011-30, § 229, som bl.a. innehåller investeringsramarna för VA (NSVA) baserat
på affärsplan från NSVA, budget 2021 plan 2022-23 har det kommit
förvaltningen till kännedom att budgeten för 2021 inte kommer att innehållas.
Det är ett specifikt projekt, Rönnebergsvägen/Onsjövägen som drar rejält över
budget.
NSVA har gjort en noggrann prognostisering efter uppmätning ca. 2/3 in i
projektets etapp 2 som visar att de kalkylerar med att ytterligare 7,5 mkr behövs
jämfört med den budget som tidigare beviljats 2021. Detta p.g.a.
mängdökningar och ÄTA-arbeten (tilläggsarbeten). Ser NSVA på hela
projektets budget, såsom den reviderades hösten 2020 och jämför med dagens
kalkyl, innebär det en ökning på 30 %.
NSVA föreslår då projektet är i slutskedet ytterligare tilläggsanslag för 2021,
samtidigt som de totala investeringsramarna för 2022 hålls nere i samband med
att man upprättar en affärsplan för 2022–2024. Hur mycket man klarar att hålla
nere 2022 är inte klart ännu men att lyckas med hela beloppet som NSVA drar
över 2021 har man svårt att se hur det ska kunna ske med tanke på de
prioriterade objekt som ligger i planen.
Förvaltningen ser mycket allvarligt på att projektet inte kan inrymmas i beslutad
budget, baserat på att prognosen vida överskrider budget.
Detta projekt har även under 2020 varit föremål för nya prognoser och
tilläggsäskanden och fortsatt är det problem med ekonomi m m.
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Förvaltningen har mot bakgrund av ett sänkt förtroende för styrning och ledning
av projektet från NSVA sida föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att fatta ett
antal beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-03-24, § 43, följande beslut: 1) NSVA
uppdras att ta fram rapport och åtgärdsplan för att komma till rätta med projekt
Rönnebergsvägen/Onsjövägens ekonomi och tidplan. 2) NSVA uppmanas att
minimera fördyringarna i projektet. 3) NSVA uppmanas att bereda
kommunrepresentant möjlighet att deltaga i projekt/bygg/ekonomimöten
tillsammans med NSVA och aktuell entreprenör för att säkerställa kommunens
insyn. 4) NSVA uppdras att redovisa månatlig uppföljning av projektets
ekonomi, tidplan för redovisning i samhällsbyggnadsnämnden till projektets
färdigställande. 5) NSVA uppdras att redovisa konsekvensbeskrivning utifrån
beslutade investeringsramar omprioriterade projekt budgetåren 2020 och 2021
samt konsekvenserna för omprioriteringar för åren 2022 – 2023 för andra
projekt. 6) Samhällsbyggnadschefen uppdras kontakta juridiskt ombud för att
klargöra ansvarsförhållandena för merkostnaderna i projektet. 7)
Samhällsbyggnadschefen uppdras återkomma med förslag till förändringar i
samverkan, rapporteringsrutiner från NSVA m m för att undvika liknande
händelser framöver. 8) Kommunstyrelsen och revisionen underrättas
omedelbart om den uppkomna situationen.
Den efterfrågade rapporten är nu klar och redovisas i PM angående VA-projekt
Rönnebergsvägen – Onsjövägen, daterat 2021-04-06.
Utifrån denna rapport aviseras att utöka VA-budgeten för "RönnebergsvägenOnsjövägen" med 7 500 000 kr är nödvändigt. Anledningar är bl.a. ytterligare
utgiftsökning såsom omfattningsökning, krock med ledningar i samband med
dammanläggning, bristfällig projekteringshandling, entreprenörens strategi för
att omöjliggöra uppsägning av á-priser, hårdare krav än väntat från Trafikverket
och kommun gällande tillgänglighet för trafik, ej tidigare kända ledningar som
hanteras i samband med schakten samt bredare schakt än planerat då de
geotekniska förhållandena är sämre än förutspått.
Då det fortsatt råder oklarheter inom detta projektets ekonomiska status utifrån
2020 års utfall, de prognoser som finns för dagen och hur det kommer påverka
NSVA:s affärsplan 2022-2024 behövs rådrum för att säkerställa beloppet på
kommande tilläggsanslag för projektet och ev andra konsekvenser.
Trots denna tidsperiod innan beslut är det för stora konsekvenser att avsluta
projektet i förtid för att prioritera om till en senare Affärsplan för en etapp 3. Ett
förtida avslut av projektet skulle enligt kalkyl ha minskat slutprognos för
projektet med 3,64 mnkr.
Det är också av stor vikt att projektet kan slutföras enligt plan för att inte
påverka 3:e man och Trafikverkets väg vid ytterligare ett tillfälle. Utöver detta
harmoniserar slutförandet med öppnandet av järnvägsstation samt med delar
av de exploateringsplaner som finns på Lantlyckan från vilket spillvatten och
dagvatten leds till dessa nylagda ledningar, dimensionerade efter dessa
förutsättningar.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-04-09, § 73, följande beslut: 1)
Informationen från NSVA rörande rapport och åtgärdsplan för projekt
Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras.
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Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt
plan även att tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora
konsekvenser att avsluta projektet i förtid. 2) NSVA uppdras att återkomma med
justerade investeringsvolymer för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera
investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de
ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg, kommunchef Stefan Larsson och ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-09, § 73
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23
Beslutsunderlag ekonomi Rönnebergsvägen 2021-03-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Stefan Petterssons (M), Torbjörn Ekelunds (L), Aase
Jönssons (KD), Angelie Fröjds (M) och Émilie Lundgrens (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter
enligt plan även att tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora
konsekvenser att avsluta projektet i förtid. 2) NSVA uppdras att återkomma med
justerade investeringsvolymer för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera
investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de
ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021.
Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase
Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Émilie Lundgren (S): 1) Informationen
noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett kontrollprogram för att
följa upp NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. Förslaget ska
presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021 i samband med Mål och
budget 2022, plan 2023 – 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN, SNLN, JEBM, SARA, SAMA)
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Dnr KS 113-2021, SBN 262-2021

§ 97 Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109,
om strategi för utbyggnad av laddstolpar upphävs, antas
laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023, daterad 2021-03-10.

Sammanfattning av ärendet
Den 28:e maj 2018 antog kommunfullmäktige ”Åtgärdsprogram för Svalövs
miljömål 2017-2022”. Under kapitlet ”Hållbara transporter” ges
samhällsbyggnadsförvaltningen och SVABO/SVALO i uppdrag att bygga ut
laddinfrastrukturen för elbilar.
Som ett led i att fullfölja detta uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit
fram en plan för utveckling av intern och publik laddinfrastruktur i Svalövs
kommun. Syftet med planen är att ge vägledning i arbetet med att utveckla
laddinfrastrukturen i kommunen. Planen innehåller en nulägesbeskrivning av
befintlig laddinfrastruktur i kommunen, prognoser över framtida behov, riktlinjer
för utbyggnad av laddinfrastruktur samt en plan för utbyggnad av
laddinfrastrukur. Planen omfattar publik laddinfrastruktur för allmänheten samt
interna laddplatser för kommunens fordonsflotta och anställda.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-03-24, § 61, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, om strategi för utbyggnad av
laddstolpar upphävs, antas laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023,
daterad 2021-03-10.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av miljöstrateg Balthazar
Forsberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 61
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-10
Förslag till Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023, daterad 202103-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Under
förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, om strategi för
utbyggnad av laddstolpar upphävs, antas laddinfrastrukturplan Svalövs
kommun 2021-2023, daterad 2021-03-10.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELNP, SARA)
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Dnr KS 112-2021, SBN 181-2020

§ 98 Revidering av bestämmelser för skyddsjakt
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderade bestämmelser för skyddsjakt, daterade 2021-02-24, antas.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om
revideringar av bestämmelserna.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 mars 2020 fattades beslut i samhällsbyggnadsnämnden om att revidera
befintlig Policy för skyddsjakt så att den även innefattar hantering av grågås
enligt gällande regler från Jaktförordningen samt beslut från Länsstyrelsen.
Revideringar har gjorts i Policyn gällande främst hantering av grågås men även
mindre justeringar gällande hantering av kommunjägare till privata
fastighetsägare samt åtgärder på andra fågelarter för att enklare kunna
hanteras och utföras i praktiken.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-03-24, § 58, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad policy för
skyddsjakt, daterad 2021-02-24, godkänns.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24, § 58
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-10
Reviderad policy för skyddsjakt, daterad 2021-02-24
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-26, § 42

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderade
bestämmelser för skyddsjakt, daterade 2021-02-24, antas. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om
revideringar av bestämmelserna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA)
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Dnr 91-2021, 604-2005

§ 99 Prislista från Räddningssamverkan Skåne
(RäddSam) (ersätter Föreningen brandbefäl
Skåne-Bleking årliga lista)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den rekommenderade Skåneprislistan från Räddningssamverkan
Skåne (RäddSam) antas.
2. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 87 (Dnr 6042005), ska Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne
(RäddSam) fortsättningsvis, med årliga uppräkningar, tillämpas i stället
för tidigare prislista.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att fortsättningsvis årligen fastställa
prislistan.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, delegerar
kommunstyrelsen till Räddningschefen att fortsättningsvis årligen räkna
upp prislistan i enlighet med Skåneprislistan från Räddningssamverkan
Skåne (RäddSam).

Sammanfattning av ärendet
I många år har Skåne-Blekinge brandbefälsförening tagit fram en uppräknad
prislista för varor och tjänster. Prislistan reglerade bland annat mellankommunala avgifter enligt avtal om gränslös samverkan mellan
räddningstjänsterna i Skåne och avgifter för mindre vanligt förekommande
tjänster som t.ex. uthyrning av slang. Prislistan har sedan ett tjugotal år legat till
grund för vissa avgifter inom räddningstjänsten i Svalövs kommun.
Från och med 2021 har Styrelsen för Skåne Blekinge Brandbefälsförening
beslutat att sluta med prislistan och därför föreslår Räddningstjänsten att
fortsättningsvis använda rekommenderat priser enligt Räddningssamverkan
Skåne (Räddsam) (se bilaga).
Det noteras att taxor för de vanligast förekommande uppgifterna inom
räddningstjänsten regleras i separata, av kommunfullmäktige fastställda, taxor
såsom tillsynstaxa, taxa för sotning och brandskyddskontroll, taxa för
automatiskt brandlarm m fl. Prislistan ska gälla där avtal med samverkansparter
saknas. Samtliga priser i listan är exklusive moms.
Prislistan revideras med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som
inte rör arbetskostnader med oktober föregående år som referensmånad.
Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras
av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänsteman privat sektor (AKI), efter
näringsgren SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal
verksamhet. Referensmånad för beräkningen är oktober föregående år.
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Arbetskostnad som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03
Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Den
rekommenderade Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam)
antas. 2) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 87 (Dnr
604-2005), ska Skåneprislistan från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam)
fortsättningsvis, med årliga uppräkningar, tillämpas i stället för tidigare prislista.
3) Kommunstyrelsen bemyndigas att fortsättningsvis årligen fastställa prislistan.
Teddy Nilsson (SD): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
delegerar kommunstyrelsen till Räddningschefen att fortsättningsvis årligen
räkna upp prislistan i enlighet med Skåneprislistan från Räddningssamverkan
Skåne (RäddSam).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, LELE, FKRT)
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Dnr 41-2020

§ 100 Förslag till revidering av revisorernas reglemente
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet remitteras till kommunfullmäktiges presidium för yttrande, att
vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-05-21.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen beslutade 2019-10-10, § 54 att överlämna förslag till reviderat
reglemente för vidare beredning.
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 59, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid de planerade gruppledardiskussioner som på
kommunfullmäktiges presidiums initiativ kommer att genomföras med början
den 6 april 2020.
Eftersom gruppledardiskussionerna i ämnet p g a pandemin inte genomförts
ännu, och revisioner tagit fram ett förnyat förslag, bl a med möjlighet till
deltagande på distans på sammanträden, tas ärendet upp för behandling ånyo.
Revisionen fattade 2021-02-16, § 20, följande beslut: 1) Revisorerna godkänner
förslag till reglemente med de ändringar som är föreslagna.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael
Andersson.
Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 52, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för revisorerna antas,
med den ändringen att ordet ”minoriteten” byts ut mot ”oppositionen” i § 6,
tredje raden.
Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 47, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen för säkerställande att korrekt underlag finns
tillgängligt inför beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 47
Kommunstyrelsen protokoll 2021-03-08, § 52
Revisionens protokoll 2021-02-16, § 20
Förslag till reviderat reglemente för revisionen
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 59

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet remitteras till kommunfullmäktiges presidium för
yttrande, att vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-05-21.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA)
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Dnr KS 413-2020

§ 101 Uppdrag, Webbsändning av
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. Motionen
behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och genererade
då ett uppdrag att utreda möjligheten till inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutet som kommunfullmäktige 202010-26, § 208, fattade var: 1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses
besvarad. 3) Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och
publicering av kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med
beaktande av motionens intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska
även omfatta en översyn av berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget
ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 24, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras.
Arbetsutskottet fattade vidare följande beslut: Förvaltningen uppdrags att
presentera en prisbild för webbsändning av kommunfullmäktigemöten, med och
utan textning. Underlaget ska finnas tillgängligt i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av nämndsekreterare/jurist Sara
Rävås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 24
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 208

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

56(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

Dnr 94-2021

§ 102 HBTQ(I)-certifiering m m vid
biblioteksverksamheten - Politiskt fattade beslut,
tecknade avtal m m
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningens rapport avseende HBTQ(I)-certifiering m m godkänns.
3. Kommunchefens tjänsteskrivelse noteras.
4. Beslut om utbildningar m m inom ramen för av fullmäktige beslutad
Policy för likabehandling och mångfald i Svalövs kommun skall fattas av
kommunstyrelsen, för säkerställande av enhetlighet inom
organisationen.
5. Beslut gällande upphandlingar av utbildningar m m inom området skall
också fattas av kommunstyrelsen.
6. Förvaltningen uppdras att genomföra internutbildning om Lagen om
offentlig upphandling.
7. Rapporten och kommunstyrelsens beslut översänds till revisionen och
kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

Reservationer
Anette Hallberg (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Émilie Lundgrens yrkanden.
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Irbladhs yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av frågetecken runt att biblioteken publicerade ett Facebookinlägg med RFSLs logotyp, bad kommunstyrelsens ordförande utifrån
uppkomna frågor kommunchefen att kontrollera detta. Detta utmynnade i en
rekommendation till utbildningschefen om att låta avpublicera nämnda
Facebookinlägg på Facebook i vilket det informerades om HBTQI-certifieringen.
Skälet till detta var att det fanns oklarheter om vilka beslut som låg till grund för
certifieringen samt om upphandling av certifiering skett, och hur den i så fall gått
till.
Förvaltningen har nu, genom att systematiskt studera protokoll och diarieförda
handlingar, tecknat en bakgrund till genomförandet.
Mot bakgrund av rapporten och tjänsteskrivelse, föreslår kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson, kommunstyrelsens förste vice ordförande och
kommunalrådet Aase Jönsson kommunstyrelsen fatta vissa beslut.
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
administrativ chef Michael Andersson och handläggare/jurist Robin Wiklöf.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-09
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-09
Rapport, daterad 2021-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson
(KD): 1) Informationen noteras. 2) Förvaltningens rapport avseende HBTQ(I)certifiering m m godkänns. 3) Kommunchefens tjänsteskrivelse noteras. 4)
Beslut om utbildningar m m inom ramen för av fullmäktige beslutad Policy för
likabehandling och mångfald i Svalövs kommun skall fattas av
kommunstyrelsen, för säkerställande av enhetlighet inom organisationen. 5)
Beslut gällande upphandlingar av utbildningar m m inom området skall också
fattas av kommunstyrelsen. 6) Förvaltningen uppdras att genomföra
internutbildning om Lagen om offentlig upphandling. 7) Rapporten och
kommunstyrelsens beslut översänds till revisionen och kommunfullmäktiges
presidium för kännedom.
Marie Irbladh (C): I första hand: Återremiss för att undersöka hur liknande
ärende har hanterats av de olika nämnderna de senaste fem åren samt reda ut
alla inspel för ett korrekt förfaringssätt. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons
m fl yrkanden.
Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson
(KD): Information om kommunens HBTQI-certifierade verksamheter skall
tillgängliggöras på Svalövs kommuns hemsida.
Émilie Lundgren (S) och Annelie Persson (S): I första hand: Ärendet skall till
behandling till kommunfullmäktige. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl
yrkanden.
Ajournering 16.35 – 16.45

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Irblahds återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Marie Irbladhs återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till Marie Irbladhs
återremissyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att avslå det. Se
omröstningsbilaga 1).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Émilie Lundgrens m fl
förstahandsyrkande innebärande att ärendet ska avgöras av
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Émilie Lundgrens förstahandsyrkande.
Nej-röst för bifall till Émilie Lundgrens förstahandsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till Émilie Lundgrens
förstahandsyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att avslå det. Se
omröstningsbilaga 2).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, CEAN, RNWF, SARA)
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Dnr KS 68-2021

§ 103 Initiativärende, HBTQ-certifiering
Kommunstyrelsens beslut
1. Mot bakgrund av förvaltningens rapport och kommunstyrelsens beslut i
ärendet HBTQ(I)-certifiering m m vid biblioteksverksamheten - Politiskt
fattade beslut, tecknade avtal m m (Dnr 68-2021), föranleder inte
initiativärendet någon åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Émilie Lundgren (S) har 2021-03-07 inkommit med ett initiativärende gällande
HBTQ-certifiering för personalen vid biblioteken i Svalövs kommun
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 66, följande beslut: 1) Initiativärendet
överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för beredning inför
kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2021.
Nu föreligger förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordföranden, med
förslag till beslut i kommunstyrelsen, daterad 2021-04-09. Som svar på
initiativärendet, hänvisar ordföranden till upprättad rapport och de beslut
kommunstyrelsen fattar i anledning av den.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-09
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-07, § 66
Initiativärende från Émilie Lundgren (S), daterat 2021-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Mot bakgrund av förvaltningens rapport och kommunstyrelsens
beslut i ärendet HBTQ(I)-certifiering m m vid biblioteksverksamheten - Politiskt
fattade beslut, tecknade avtal m m (Dnr 68-2021), föranleder inte
initiativärendet någon åtgärd.
Émilie Lundgren (S), Marie Irbladh (C) och Annelie Persson (S): Bifall till
initiativärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Émilie Lundgrens m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunförvaltningen (SNLN)
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Dnr KS 81-2021

§ 104 Anmälan av ej besvarade motioner 2021
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner per
den 24 mars 2021, 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 mars 2021.
Den 24 mars 2021 finns totalt 34 obesvarade motioner, 15 av dessa har varit
under beredning i över ett år. Av dessa 15 har 7 behandlats av ansvarig
remissinstans.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 25, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning
avseende ej besvarade motioner per den 24 mars 2021, godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 25
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av
sammanställning avseende ej besvarade motioner per den 24 mars 2021,
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Berörda nämnder och styrelser
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF)
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Dnr 80-2021

§ 105 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras.
Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.
Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:


Vilket uppdrag som avses



När uppdraget gavs



Ansvarig för verkställighet



Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt



Åtgärder för verkställande



När verkställande kan förväntas ske

Sammanställningen, daterad 2021-03-25 innehåller fullmäktigeuppdrag givna
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-03-01.
Arbetsutskottet föreslog 2021-03-30, § 26, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda
fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25 godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 26
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av
ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25 godkänns.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Berörda nämnder och styrelser
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF)
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Dnr 117-2021

§ 106 Ansökan till Delegationen mot segregation
(Delmos) enl Förordning (2018:118) om statsbidrag till
kommuner och regioner för att minska och motverka
segregation
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ansöker om statsbidrag genom Delmos för att
minska och motverka segregation i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och regioner spelar en central roll i arbetet för att minska och
motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter
som påverkar segregation, till exempel planering av utbildningsinsatser,
trygghet och social omsorg. Under 2021 finns även ett utökat fokus för
kommuner mot social och ekonomisk segregation. Segregation och utanförskap
är många gånger kopplat till sysselsättning. Delegationen mot segregation
fördelar varje år medel till arbete för att minska och motverka segregation.
Statsbidragen ska stödja åtgärder som bidrar till att långsiktigt minska och
motverka segregation eller stärka och utveckla arbetet på lokal och regional
nivå.
För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att minska och
motverka segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om
lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar,
bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.
Delegationen mot segregation har under 2021 i uppdrag att fördela 85 miljoner
kronor i statsbidrag till stöd för arbete för att minska och motverka segregation
på regional och lokal nivå. Statsbidragen fördelas i enlighet med Förordning
(2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och
motverka segregation.
För insatsen söks medel för en tjänst på strategisk nivå under
Utvecklingsavdelningen samt för en tjänst på operativ nivå inom social sektor
(Arbetsmarknadsenheten) samt tillkommande kostnader så som overhead,
möten och konferenser samt kommunikationskostnader till ett belopp om 3,8
miljoner kronor.
Av tjänsteskrivelsen framgår följande: Syftet med Delmos statsbidrag är att
stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal
och regional nivå. Delegationen mot segregation ska med statsbidragen stödja
en utveckling som innebär att kommuner, regioner och kommunalförbund
arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska och motverka segregation och
utanförskap. Statsbidragen kan användas för både direkta åtgärder och för
samordning, utveckling av nätverk samt kunskaps- och metodutveckling.
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Statsbidragen ska stimulera till strategisk samverkan utifrån gemensamma
lägesbilder.
Svalövs kommuns arbete inom sysselsättning och arbetsmarknad har
utvecklats mycket under de senaste åren. Arbetsmarknadsfrågorna är
uppdelade i en strategisk del som kommunstyrelsen ansvarar för där arbetet
sker via kommunledningskontoret och Utvecklingsavdelningen och en operativ
del som socialnämnden ansvarar för där arbetet sker via Social sektor och
enheten för Arbete, integration och välfärd.
Med tydligt fokus på individen i centrum, samlande av olika kompetenser och
nära samarbete med ekonomiskt bistånd har ett tydligt sysselsättningsfokus
upparbetats på både strategisk och operativ nivå. Dessutom är
arbetsmarknadsfrågorna sammankopplade med kompetensförsörjningsfrågorna
för att dels kunna få fler i sysselsättning och dels kunna främja näringslivets
utveckling. Ett gemensamt fokus är att både öka sysselsättningen och få ett bra
företagsklimat, men även att koppla människor i ett utanförskap till arbete.
Under de senaste året och åren har långtidsarbetslösheten ökat och trösklarna
för att komma in på arbetsmarknaden har blivit högre för de som står långt ifrån
utifrån bland annat pandemins effekter. Svalövs ungdomsarbetslöshet har ökat
från som lägst 5,2 % 2019 till att nå som högst 15,3 % under 2020. Utifrån en
glesbygdsproblematik kan också avstånden till ett innanförskap vara stora i ett
samhälle som blir alltmer digitaliserat.
De ekonomiska och sociala klyftorna får inte öka i den takt som de gör idag.
Genom gemensamma lokala nätverk stärker vi möjligheten till sysselsättning,
möten, gemenskap, respekt och lärande. För att lyckas behöver vi samarbeta
både inom kommunen och med externa aktörer så som frivilliga organisationer,
trossamfund och föreningslivet.
Segregation och utanförskap är många gånger kopplat till sysselsättning. Vi ser
många kommuninvånare som saknar en meningsfull sysselsättning och en
känsla av sammanhang. Vi ser att många kommuninvånare som står långt ifrån
arbetsmarknaden har ett behov av att det finns ett steg innan det ”riktiga
Arbetet”. Vi möter också kommuninvånare som har särskilda behov och kan ha
svårt att ingå på öppna arbetsmarknaden. Både under pandemin och med stor
sannolikhet efter pandemin kommer vi se en ökning av arbetslösheten och den
psykiska ohälsan.
Pandemin har också slagit hårt mot föreningslivet och en del av föreningarna i
Svalöv har varken haft budget eller resurser för det löpande underhållet inom
föreningarna. Vissa arbetsuppgifter inom föreningarna skulle kunna vara
lämpliga arbetsuppgifter som sysselsättning för de som står långt ifrån. Då
föreningslivet sakta kommer att komma igång igen i takt med att Corona
pandemin avtar behövs också föreningarna rustas upp. Exempel på det skulle
kunna vara underhåll av planer, hallar och gräsmattor. De individer som
kommer att sysselsättas inom föreningslivet kommer också att integreras
genom det och vara en del av ett socialt sammanhang/ innanför skap.
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Förväntade resultat av insatsen på kort sikt genom en extra satsning utifrån ett
statsbidrag är att fler kommuninvånare som lever i utsatthet eller står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer att komma inkluderas i ett sammanhang med en
meningsfull sysselsättning. På lång sikt är förväntan att det har blivit ett flöde
kring platserna för sysselsättning och att fler individer har gått vidare mot arbete
eller studier inom ramen för exempelvis Fokus Sysselsättning.
Exempel på insatser skulle kunna vara:
• Arbetsträning/dagligverksamhet för personer inom socialpsykiatrin
• Enkla jobb inom kommun, fri
• Praktiker av olika slag
• Bygga upp egen verksamhet,( t.ex. trädgård)
• Skapa insatser för sysselsättning och inkludering
Den tematiska inriktningen för verksamheten är mot arbetsmarknad, dock avser
denna insats att vara förberedande inför att möta kunna möte de krav som finns
utifrån arbetsmarknadens behov. I Svalöv finns idag en väl fungerande insats,
Fokus Sysselsättning, som riktar sig till de som kan stå långt ifrån men som är
arbetsföra. Utifrån de geografiska förhållandena saknas dock en insats i
närheten för de som inte är arbetsföra och som är behov av mer rustande
insatser, det vill säga steget innan arbetsmarknad (SIA). Målet med insatsen
kommer att vara att skapa möjlighet till sysselsättning som på sikt kan leda till
arbete, studier eller att få vara en del av ett meningsfullt sammanhang.
Insatsen avser att vara en långsiktig satsning som är hållbar över tid och med
möjlighet för implementering efter processens slut. Under det första året
behöver kommunen gemensamt arbeta fram metoder och kartlägga behov och
möjlighet till sysselsättningsplatser, med spridning över flera orter inom
kommunen. Under andra året sker ett fokus på genomförande och operativt
arbete medan implementering och vidareutveckling i befintlig verksamhet sker
under det sista året.
För insatsen söks medel för en tjänst på strategisk nivå under
Utvecklingsavdelningen samt för en tjänst på operativ nivå inom social sektor
(Arbetsmarknadsenheten) samt tillkommande kostnader så som overhead,
möten och konferenser samt kommunikationskostnader till ett belopp om 3,8
miljoner kronor.
Socialnämnden föreslog 2021-04-06, § 44, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsen ansöker om statsbidrag genom Delmos för att
minska och motverka segregation i Svalövs kommun. 2) Paragrafen justeras
omedelbart.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-04-06, § 44
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-21
Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska
och motverka segregation
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Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD), Annelie Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd
(M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen ansöker om statsbidrag
genom Delmos för att minska och motverka segregation i Svalövs kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Aase Jönsson m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Delegationen mot segregation (Delmos)
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (CEAN, HAAD, SAMA)
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Dnr -

§ 107 Komplettering av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Dagordningen kompletteras med ärendet ”Detaljplan för Röstånga 1:78
och del av Röstånga1:68 ”Odengården” i Röstånga, granskning”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-08, § 61, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förlänga
granskningstiden för detaljplanen Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 intill
den 16 april 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden har förlängt granskningstiden till 2021-04-16, och
kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag till yttrande.
Inför dagens sammanträde har ärendet och samtliga handlingar varit
publicerade i det publiceringsverktyg som används för sammanträdena. Det har
också varit känt att ärendet skulle behandlas vid dagens sammanträde. Genom
ett missförstånd kom dock inte ärendet med på själva dagordningen för
sammanträdet, eller i protokollsutkastet.
Dagordningen får därför kompletteras med detta ärende, då det är för sent att
behandla det vid sammaträdet i maj.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska
Larsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Dagordningen kompletteras med
ärendet ”Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga1:68 ”Odengården” i
Röstånga, granskning”.
Marie Irbladh (C), Émilie Lundgren (S), Annelie Johnsson (C) och Anneli
Persson (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl och Marie Irbladhs m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 46-2021, SBN 327-2018

§ 108 Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av
Röstånga1:68 ”Odengården” i Röstånga, granskning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga1:68 ”Odengården”
finns tillgängligt för granskning under perioden 2021-02-07 – 2021-02-28.
Perioden har förlängts t o m 2021-03-11.
Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga camping, angränsar till
den kommunala fastigheten Röstånga 1:68 både i öster och söder. I väster
angränsar området till fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Området
angränsar även i norr till Blinkarp 1:5.
Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för både pågående och
alternativa verksamheter att utvecklas.
Planförslaget utformas med en hög grad av flexibilitet med flera möjliga
användningsområden så som vård, skola samt både tillfälligt och stadigvarande
boende. Högsta tillåtna byggnadsarea utökas med 100 m2. Del av Odengatan,
närmast fastigheten, överförs till kvartersmark.
Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.
Planförslaget bedöms inte avvika från gällande översiktsplan och inte innebära
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.
Planhandlingarna finns under granskningsperioden tillgängliga på kommunens
webbplats www.svalov.se.
Eventuella synpunkter skall framföras senast den 28 februari 2021 till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 61, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förlänga
granskningstiden för detaljplanen Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 intill
den 16 april 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-03-09, § 39, följande beslut:
Granskningstiden för detaljplan Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68
”Odengården” förlängs till den 16 april 2021.
Sammanträdet ajournerades 17.25 – 17.35 för att ge möjlighet till inläsning.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-29
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-09, § 39
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 61
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-01
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E-postmeddelande ang förlängning av granskningsperiod, 2021-02-16
Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68
”Odengården”

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M):
Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Icke deltagande i beslut
Annelie Johnsson (C), Anette Hallberg (S), Marie Irbladh (C), Annelie Persson
(S) och Émilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK, SARA)
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Dnr 126-2020

§ 109 Gratifikation för våra medarbetare 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. En gratifikation om 500 kr ska utdelas till tillsvidareanställda och
visstidsanställda medarbetare som aktivt tjänstgjort under perioden
januari till mars 2021. Även medarbetare som varit frånvarande från
arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska erhålla
gratifikationen.
2. Gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare,
vilken närmaste chef undertecknar.
3. Gratifikationen kan nyttjas from den 1 juni till den 31 december 2021
och får inte avse spel, alkohol samt tobak.
4. Gratifikationen ska nyttjas inom det lokala näringslivet inom Svalövs
kommun.
5. Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen
belastar den enskilde medarbetaren.
6. Kostnaden för åtgärden ovan får maximalt uppgå till 860 tkr och ska
belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning
av Covid-19, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, §
16 (Dnr KS 32-2021).

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har vid två tidigare tillfällen utdelat gratifikationer till
tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som arbetat under
Corona-pandemin (KS § 105/2020 samt KS § 309/2020).
I det rådande läget med fortsatt spridning av Coronaviruset och dess allmänna
påverkan på samhället vill Svalövs kommun som arbetsgivare åter premiera
våra medarbetares goda insatser. Därutöver skickar det förhoppningsvis en
fortsatt signal till det lokala näringslivet att Svalövs kommun även ser
näringslivets utmaningar i dessa tider.
Under förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda
upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Regeringen har tidigare meddelat
att skattefriheten ska ligga kvar även för 2021 och nyligen kom beskedet att
beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 kronor under 2021. Syftet med
åtgärden är att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen, till
exempel genom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker
och därigenom stötta det lokala näringslivet. Skattefriheten ska gälla utöver den
möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla
gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2021.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medarbetare i Svalövs kommun,
som aktivt tjänstgjort under perioden januari till mars 2021, erhåller en
gratifikation om 500 kronor. Även de medarbetare som varit frånvarande från
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arbetet på grund av sjukskrivning under denna period föreslås erhålla
gratifikationen.
Som vid tidigare utdelande av gratifikationer till medarbetare föreslås att
nyttjandet ska ske inom det lokala näringslivet i Svalövs kommun, dock inte till
spel, alkohol eller tobak. Gratifikationen ska kunna nyttjas under perioden den 1
juni till den 31 december 2021. Gratifikationerna föreslås administreras genom
en rekvisition för varje medarbetare, vilken närmaste chef undertecknar.
Skulle eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen uppstå
belastar dessa den enskilde medarbetaren.
Kostnaden för gratifikationerna beräknas uppgå till maximalt 860 tkr och
föreslås belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning
av Covid-19, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr
KS 32-2021).
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.
Konkurrensverket tog under hösten emot flera anmälningar om att
upphandlande myndigheter har valt att ge gåvor i form av presentkort till sina
anställda. Mot bakgrund av detta inledde verket en undersökning. Verket
meddelade dock 2020-12-03 att den var avslutad eftersom det inte finns
tillräckliga skäl att fortsätta granska frågan1.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-08
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 309
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 134
Personalutskottets protokoll 2020-04-21, § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 105
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Émilie Lundgren (S), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson
(KD), Anneli Persson (S), Annelie Johnsson (C), Wioletta Kopanska Larsson
(SD), Marie Irbladh (C) och Anette Hallberg (S): 1) En gratifikation om 500 kr
ska utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt
tjänstgjort under perioden januari till mars 2021. Även medarbetare som varit
frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska
erhålla gratifikationen. 2) Gratifikationen administreras via en rekvisition för
varje medarbetare, vilken närmaste chef undertecknar. 3) Gratifikationen kan
nyttjas from den 1 juni till den 31 december 2021 och får inte avse spel, alkohol
samt tobak. 4) Gratifikationen ska nyttjas inom det lokala näringslivet inom
Svalövs kommun. 5) Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av
gratifikationen belastar den enskilde medarbetaren. 6) Kostnaden för åtgärden
ovan får maximalt uppgå till 860 tkr och ska belasta kommunstyrelsens anslag
till förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021).
1

https://www.konkurrensverket.se/nyhetsbrevsartiklar/konkurrensverket-avslutar-utredning-ompresentkort/

Justerare

Utdragsbestyrkande

72(76)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, JEBM)
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Dnr KS 121-2021

§ 110 Initiativärende, Snabbutred om kommunen kan ge
extra stöd till avgångselever i grundskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för skyndsam handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har 2021-04-11 inkommit med ett initiativärende gällande
snabbutredning om kommunen kan ge extra stöd till avgångselever i
grundskolan.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Torbjörn Ekelund (L), daterat 2021-04-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson
(KD), Aase Jönsson (KD) och Ingrid Ekström (SD): Ärendet överlämnas till
bildningsnämnden för skyndsam handläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN)
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Omröstningsbilaga 1) - § 102 HBTQ(I)-certifiering m m vid biblioteksverksamheten - Politiskt fattade
beslut, tecknade avtal m m
Ledamöter

Ja

Nej

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Anette Hallberg, tjg ers för J Zielinski

S

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Marie Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1

M

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Èmilie Lundgren

S

12 Torbjörn Ekelund

L

1

13 Aase Jönsson

KD

1

SUMMA
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Omröstningsbilaga 2) - § 102 HBTQ(I)-certifiering m m vid biblioteksverksamheten - Politiskt fattade
beslut, tecknade avtal m m
Ledamöter

Ja

Nej

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Anette Hallberg, tjg ers för J Zielinski

S

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Marie Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1

M

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Èmilie Lundgren

S

12 Torbjörn Ekelund

L

1

13 Aase Jönsson

KD

1

SUMMA

Justerare

Parti

1 Annelie Johnsson, tjg er för J Wigrup

1

8
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