
 

Pressmeddelande efter extra kommunstyrelsemöte i Svalövs kommun 2020-05-18 

En utredning kring ”Lokalförsörjningen i Svalövs kommun" har varit på gång sedan innan jul 2019. 
Bakgrunden är att AB Svalövslokaler gått med överskott de senaste åren och det framförallt är 
kommunen som är hyresgäst med skolor, idrottshallar och äldreboenden och då är det pengar som 
skulle kunna gå till verksamheter som istället går till bolaget och till skatt. Ekonomin hade 
gått att lösa genom att i en positiv dialog se över hyresavtalen. Det hade inte kostat en enda 
konsulttimme.

Utredningen skulle visa vilka alternativ det finns till lösning på detta.Nu är det ett helt annat ärende 
och vi vet inte vem eller vilka som har ändrat Kommunstyrelsens beslut, utan att redovisa detta. 

Självklart skulle Kommunstyrelsen fått ta ställning till det ändrade utredningsuppdraget.

I fredags kl 14.01 presenterades förslaget till lösning. Det är ingen utredning utan förslag på 
lösning. Det är dessutom inte i linje med utredningsdirektivet. Att få nästan 100 sidor med 27 
beslutspunkter att läsa in över helgen är inte ok. Dessutom skulle detta förankras i vår grupp. 


Nedan ser ni våra yrkanden och protokollsanteckningar.


Det vi hade hoppats på i detta ärendet är följande:


1. När utredningen övergick till ett förslag på bolagsbildning skulle denna förändring presenterats 
för kommunstyrelsen som sedan kunde fattat beslut om den nya inriktningen.


2. Att dagens beslut hade varit ett informationsärende och därefter remissrunda till alla partier 
som sitter i Kommunfullmäktige för beslut efter sommaren.


På måndag är det kommunfullmäktige och då kommer detta upp till beslut. Då detta ärende är 
väldigt omfattande och har stor påverkan är det rimligt att följa ovanstående förslag.


Vi tycker det är beklämmande och synnerligen allvarligt att styret med SD i spetsen inte (riktigt ser 
fördelen med) förstår att informera om och försöka förankra så här stora förändringar med övriga 
partier i Svalövs kommun. Den demokratiska processen är viktig att följa och respektera. Tyvärr 
har vi och SD olika syn på detta.

Det återstår också att se om de nöjer sig med denna bolagisering eller om även andra 
verksamheter kan komma att bolagiseras på sikt. 


Här är ärendena och våra yrkanden. 


§ 136 - 141 Lokalförsörjning inom kommunen 

I första hand 

Återremiss för att låta förvaltningen utreda de ekonomiska och demokratiska följderna av 
besluten.


I andra hand 

Avslag







Protokollsanteckning


Fredagen den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till Lokalförsörjning för kommunstyrelsens 
ledamöter i ciceron. Ca 100 sidor och 27 beslutspunkter fanns att ta del av.


Med så kort framförhållning har inget så omfattande underlag någonsin presenterats i Svalövs 
kommuns historia. Den totala nonchalans som styret med Sverigedemokraterna i spetsen visar för 
såväl partierna som är representerade i kommunfullmäktige och för kommunstyrelsens ledamöter 
har vi aldrig tidigare sett. 


Denna omorganisation får stora konsekvenser för såväl den egna organisationen som för våra 
helägda bolag AB Svalövsbostäder och AB Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer om innan 
beslut kan fattas. Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att svara på 
remissen senast den 1 september 2020. 


§ 142 Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

I första hand 

Återremiss för att låta förvaltningen och AB Svalövslokaler utreda de ekonomiska och 
demokratiska följderna av besluten. 


I andra hand 

Avslag


Protokollsanteckning 

Fredagen den 15 maj kl 14.01 presenteras förslaget till efterutdelning för kommunstyrelsens 
ledamöter i ciceron. Tidigare samma dag gavs det en information till styrelsen i AB Svalövslokaler 
men inget nämndes om denna efterutdelning om 20 miljoner kronor, vilket får anses som oerhört 

förvånande med tanke på att ordförande i AB Svalövslokaler är tillika vice ordf i kommunstyrelsen, 
så informationen har ju varit känd för denna person och därmed fullt möjlig och rimlig att delge AB 
Svalövslokalers styrelse.


Denna omorganisation får stora konsekvenser för AB Svalövslokaler. Detta behöver vi få veta mer 
om innan beslut kan fattas. Samtliga partier i kommunfullmäktige behöver också få möjlighet att 
svara på remissen senast den 1 september 2020. 
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