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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30- 17.15
Ajournering 16.50- 16.55

Beslutande

Jan Zielinski (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin Olof (M), 1:e vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Kim Hellström (SD)
Anneli Persson (S)
J Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

- (S)
- (C)
Stefan Pettersson (M)
- (SD)
Annie Karlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Anette Hallberg (S)
Andrej Nilsson (SD)
- (S)
Agneta Lenander (V)
- (L)
- (SD)
- (FI)

Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Nämndsekreterare Sara Månsson
Lennart Bossen, § 28
HR-chef Cecilia Hagström
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Utses att justera

Olof Röstin

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2018-02-26, kl. 18.20, Kommunledningskontoret
§§ 27 - 32

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Jan Zielinski (S)

Justerare
Olof Röstin (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Anslaget under tiden

2018-02-27 – 2018-03-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Sara Månsson
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§ 27 Beslutad ärendelista
§ 28
§ 29
§ 30

§ 31
§ 32

Justerare

Riktlinjer, serveringstillstånd och avgifter .................................................. 4
Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet - Inrättande av
personalutskott under kommunstyrelsen .................................................. 6
Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet – Revidering av
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Svalövs
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Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen .......................... 9
Avsägelser och val .................................................................................. 11
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Dnr: KS 375-2017, SN 116-2017

§ 28 Riktlinjer, serveringstillstånd och avgifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs kommun
(bilaga 2) antas.
2. Förslag till höjda avgifter för serveringstillstånd och tillsyn, i enlighet
med bilaga 4, antas gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för alkoholtillstånd antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27,
behöver revideras. I riktlinjerna ingår även avgifter för ansökan, kunskapsprov
och tillsyn. För att det i framtiden ska vara lättare att ändra i riktlinjerna eller
avgifterna föreslås två separata dokument, ett för riktlinjer och ett för avgifter.
Avgifter för ansökan, kunskapsprov och tillsyn har inte ändras sedan 2012-0217. I de nuvarande avgifterna är det en del poster som saknas och som man
därför inte kan ta ut avgift för. Förslaget är därför att ändra och höja avgifterna
så att kommunen kan vara självförsörjande när det gäller
alkoholhandläggningen.
Socialnämnden föreslog 2017-11-17, § 166, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för
alkoholtillstånd i Svalövs kommun (bilaga 2) antas. 2) Förslag till höjda avgifter
för serveringstillstånd och tillsyn, i enlighet med bilaga 4, antas gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 21, följande beslut: 1) Ärendet tas upp
på kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 februari.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 21
Socialnämndens protokoll 2017-11-20, § 166
Riktlinjerna för alkoholtillstånd antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27,
bilaga 1.
Reviderade riktlinjer (markerat rött), bilaga 2.
Avgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 (2012-02-17), bilaga 3.
Förslag på ändringar och höjningar av avgifter, bilaga 4.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström
(SD), Kim Hellström (SD), Håkan Andersson (C), Fredrik Jönsson (C), Ann
Pettersson (M) och Olof Röstin (M): 1. Förslag till reviderade riktlinjer för
alkoholtillstånd i Svalövs kommun (bilaga 2) antas. 2. Förslag till höjda avgifter
för serveringstillstånd och tillsyn, i enlighet med bilaga 4, antas gälla fr.o.m.
2018-01-01.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, LTBN, SAMA)
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Dnr 27-2018

§ 29 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet - Inrättande av personalutskott under
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, antas föreliggande reviderade förslag till
delegeringsordning.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, väljs Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C),
Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Agneta Lenander (V) till
ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, väljs Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), Kim
Hellström (SD), Sara Billquist Sellberg (L) och Linn Alenius Wallin (FI)
till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01.
4. Till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01
väljs Fredrik Jönsson (C).
5. Till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-0301 väljs Teddy Nilsson.

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
antas att gälla fr o m 2018-03-01. Stycke 2 i § 42 ändras till följande
skrivning: Ersättare i personalutskottet har rätt att närvara även vid
sammanträde då han eller hon inte tjänstgör.
2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 201803-01.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i kommunstyrelsens beslut p. 1-2, 4-5 samt
kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige p. 1-2.
Olof Röstin (M) och Ann Pettersson (M) delar ej i kommunstyrelsens beslut p. 1,
3-5 samt kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige p. 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2018-02-12, § 11, bl a följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att inför ett extra kommunstyrelsesammanträde
och fullmäktigesammanträde den 26 februari 2018 ta fram ett förslag till
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inrättande av personalutskott under kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2018,
vad gäller reviderat förslag till reglemente och ersättningsbestämmelser.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen, reviderade ersättningsbestämmelser och reviderad
delegeringsordning.
Den nya politiska majoriteten har tagit ett initiativ till inrättande av ett
personalutskott, parallellt med arbetsutskottet. I avvaktan på en aviserad mer
genomarbetad revidering av delegeringsordningen, förslås nu de ärenden inom
personalområdet som idag är delegerade till arbetsutskottet, istället delegeras
till personalutskottet.
Frågan om arvode hanteras i särskild ordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2018-02-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C):
Kommunstyrelsens beslut: 1.Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
om reglemente och arvodebestämmelser, antas föreliggande reviderade förslag
till delegeringsordning. 2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
reglemente och arvodebestämmelser, väljs Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson
(C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Agneta Lenander (V) till
ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01. 3. Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reglemente och
arvodebestämmelser, väljs Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), Kim Hellström
(SD), Sara Billquist Sellberg (L) och Linn Alenius Wallin (FI) till ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01. 4. Till ordförande i
kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01 väljs Fredrik Jönsson (C).
5. Till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott fr o m 2018-03-01
väljs Teddy Nilsson.
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Föreliggande
förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr o m
2018-03-01. Stycke 2 i § 42 ändras till följande skrivning: Ersättare i
personalutskottet har rätt att närvara även vid sammanträde då han eller hon
inte tjänstgör. 2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 2018-03-01.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN)
Ajournering: kl. 16.50 – 16.55
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Dnr 27-2018, 623-2009, 358-2017

§ 30 Åtgärder med anledning av förändrad politisk
majoritet – Revidering av tabellbilaga till Bestämmelser
om ersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 201803-01.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av förändrad politisk majoritet och inrättande av personalutskott
under kommunstyrelsen, föreslås vissa förändringar i bilagan till
ersättningsbestämmelserna.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för
förtroendevalda i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser
om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsens
personalutskott och krisledningsnämnden antas att gälla fr o m 2018-03-01.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CEN)
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Dnr 623-2015, 333-2017

§ 31 Revidering av delegeringsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras på så sätt att de
ändringar som gjordes vid sammanträdet 2017-12-18 återställes.
2. Kommunförvaltningen uppdras att se över styrdokumenten inom
området personalpolitik, och återkomma med förslag till revideringar
och förtydliganden för att skapa harmonisering mellan policies, riktlinjer,
reglemente och delegeringsordning.

Reservationer
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-18, § 201, beslut om att revidera
kommunstyrelsens delegeringsordning i ett antal hänseenden.
Beslutet löd: 1) Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 1)
Ekonomiärenden, punkt 1) och 7) revideras på så sätt att den delegation som
givits kommunchef återtas. 2) Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 3)
Personalärenden, revideras på så sätt att den delegation som givits
kommunchef övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet har rätt att
vidaredelegera.
Bakgrunden var ett antal frågeställningar som uppkommit i samband med
tillsättning av tjänst och löneöversyner under 2017. Förändringarna föreslås
efter genomförd utredning återställas nu.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade också beslut om att uppdra åt administrativ chefen att
upphandla extern part för oberoende granskning av huruvida ett antal punkter
hanterats i enlighet med gällande reglemente och delegationsordning. .
Utredningen är nu genomförd och överlämnades 2018-02-12 till och föredrogs
för kommunstyrelsen. Sammantaget kan konstateras att några fel inte begåtts,
men att det finns anledning att se över och i vissa avseenden förtydliga
styrdokument som policies, riktlinjer och delegeringsordning vad gäller
personalfrågor.
Som en konsekvens av resultatet av utredningen, föreslås nu att
delegeringsordningen återställes. Arbetet med revideringen av
delegeringsordningens kapitel 3) pågår redan efter ett beslut i kommunstyrelsen
2017-09-11, § 132, och ett arbete avs översyn av övriga styrdokument inom
området initieras nu.
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegeringsordning
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-18, § 199 och 201

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson (S),
Kim Hellström (SD), Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): 1.
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras på så sätt att de ändringar
som gjordes vid sammanträdet 2017-12-18 återställes. 2. Kommunförvaltningen
uppdras att se över styrdokumenten inom området personalpolitik, och
återkomma med förslag till revideringar och förtydliganden för att skapa
harmonisering mellan policies, riktlinjer, reglemente och delegeringsordning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr 1-2018

§ 32 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika
näringslivsrådet, efter Lennart Pettersson (C) fr o m 2018-03-01 väljs
Eva Olofsson (C).

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) har i skrivelse inkommen 2018-02-21, avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lennart Pettersson, inkommen 2018-02-21
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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