
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-29 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 21.50 
Ajournering kl. 20.30 – 21.05 
 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), andre vice ordf §§ 146, punkt 3 - 165 
Anna Berg von Linde tjg ers för Olof Röstin (M) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C), ålderspresident §§ 145 – 146, punkt 1, ordf §§ 
146, punkt 2 - 165 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S) 
Angelie Fröjdh (M) 
Marie Irbladh (C) §§ 145 – 154 
Johan Wigrup (C) tjg ers för Marie Irbladh (C) §§ 155 - 165 
René Olsson (SD) 
Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S) 
Sten Schmidt tjg ers för Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm tjg ers för Charlotta Eldh (MP) 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Linn Alenius Wallin (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), förste vice ordf §§ 146, punkt 2 - 165 
Jenny Ulfvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S), §§ 145 – 154 
Niklas Bohn (S) tjg ers för Bedrija Halilovic (S) §§ 155 - 165 
 
 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(41) 
Sammanträdesdatum 

2018-10-29 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sten Nilsson (SD) 
Niklas Bohn (S), §§ 145 – 154 
Anette Hallberg (S) 
Julius Hansson (S) 
Krister Olsson (S) 
Johan Wigrup (C), §§ 145 – 154 
Annelie Johnsson (C) 
Christer Laurell (C) 
Håkan Sträng (L) 
Pernilla Ekelund (L) 
Marika Jardert (V) 
Ann-Carolin Hansson (V) 
Ann-Sofie Albrekt (MP) 
Åke D Jonsson (KD) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef  
Michael Andersson, Administrativ chef  
Louise Linde, nämndsekreterare  
Malin Vagnér, nämndsekreterare 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Niklas Schörling, säkerhets- och beredskapssamordnare   
 
Arne Nordqvist, revisionens ordförande  
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Utses att justera Aase Jönsson (KD) och Claes Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats 2018-11-01, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 145 - 165 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD)  Claes Hallberg (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-29 

Anslaget under tiden 2018-11-02 – 2018-11-23 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 145 Beslutad ärendelista 

§ 146 Val för mandatperioden 2018-2022 .......................................................... 5 
§ 147 Anmälningsärenden .................................................................................. 9 
§ 148 Avsägelser och val .................................................................................. 10 
§ 149 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvård – 

uppräkning av LOV-peng 2018 ............................................................... 11 
§ 150 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti 2018 ................ 13 
§ 151 Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ................. 15 
§ 152 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 .................................. 17 
§ 153 Utrustningsersättning förtroendevalda .................................................... 19 
§ 154 Reglemente för ungdomsråd ................................................................... 21 
§ 155 Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund ................................... 23 
§ 156 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun ............................ 24 
§ 157 Revisionens granskning av överförmyndarens verksamhet ................... 26 
§ 158 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda – 

begränsning av tid för årsarvode vid sjukskrivning m m ......................... 27 
§ 159 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, Tolkning 

krisledningsnämndens presidium ............................................................ 29 
§ 160 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej 

besvarade motioner ................................................................................. 31 
§ 161 Motion - Arbetskläder inom Vård och omsorg och barnomsorgen ......... 32 
§ 162 Motion - CEMR-deklarationen ................................................................. 34 
§ 163 Motion - Inrätta en särskild ”ungdomspott” för ungas egna 

evenemangsidéer .................................................................................... 36 
§ 164 Motion - Huskurage ................................................................................. 38 
§ 165 Motion - Ansluta Svalöv till #EttjämställtSkåne ....................................... 40 
 
Ärendet "Motion - Trelleborgsmodellen" utgick vid sammanträdet.  
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Dnr 1-2018 

§ 146 Val för mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Till kommunfullmäktiges ordförande, för perioden 2018-10-29 – 2022-10-
14, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Lennart Pettersson (C) 

2. Till kommunfullmäktiges förste vice ordförande, för perioden 2018-10-29 
– 2022-10-14, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Ann Pettersson (M) 

3. Till kommunfullmäktiges andre vice ordförande, för perioden 2018-10-29 
– 2022-10-14, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Ingrid Ekström (SD) 

4. Till ledamöter i kommunstyrelsen, för perioden 2018-10-29 - 2022-10-31, 
dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde, 
väljs Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie 
Fröjdh (M), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S), 
Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L) och Hans Lindström 
(SD).  

5. Som ordinarie på insynsplatser i kommunstyrelsen, för perioden 2018-
10-29 - 2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges 
första sammanträde, väljs Patrik Sjöstrand (V), Kjell Stjernholm (MP) och 
Linn Alenius Wallin (FI).    

6. Till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2018-10-29 - 2022-10-31, 
dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde, 
väljs Johan Wigrup (C), Andrej Nilsson (SD), Annie Karlsson (S), 
Thomas Löfgren (M), Alexandra Borg (SD), Eva Inhammar (C), Anette 
Hallberg (S), Bengt Jönsson (SD), Aase Jönsson (KD), Jenny Ulvin 
(SD), Knud Nörrelökke (S), Sara Billqvist Selberg (L) och Mats 
Hannander (SD). 

7. Som ersättande på insynsplatser i kommunstyrelsen, för perioden 2018-
10-29 - 2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges 
första sammanträde, väljs Erika Lundvall (V), Vakant (MP) och Elisabeth 
Salonen Ripa (FI).  

8. Till kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd, för perioden 
2018-10-29 - 2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda 
kommunfullmäktiges första sammanträde, väljs Fredrik Jönsson (C). 

9. Till kommunstyrelsens förste vice ordförande och tillika kommunalråd 
väljs, för perioden 2018-10-29 - 2022-10-31, dock längst t o m det 
nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde, Angelie Fröjdh (M).  

10. Valet av kommunstyrelsens andre vice ordförande bordläggs.  
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11. Till ledamöter i valberedningsnämnden, för perioden 2018-10-29 - 2022-
10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Ingrid Ekström (SD), Anette Hallberg (S), Ida 
Andersson (C), Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Patrik 
Sjöstrand (V), Charlotta Eldh (MP), Åke D Jonsson (KD) och Kristina 
Carlsson (FI).  

12. Till ersättare i valberedningsnämnden väljs, för perioden 2018-10-29 - 
2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, Andrej Nilsson (SD), Vakant (S), Sven-Åke Nilsson (C), 
Charlotte Wachtmeister (M), Sara Billqvist Selberg (L), Marika Jardert 
(V), Kjell Stjernholm (MP), Anders Bjerehjelm (KD) och Christoffer Ripa 
(FI).   

13. Till valberedningsnämndens ordförande, för perioden 2018-10-29 - 
2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Ida Andersson (C).  

14. Till valberedningsnämndens vice ordförande, för perioden 2018-10-29 - 
2022-10-31, dock längst t o m det nyvalda kommunfullmäktiges första 
sammanträde, väljs Ingrid Ekström (SD) 

15. Till borgerliga vigselförrättare, för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31, 
väljs Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (L), Linn Alenius Wallin (FI) 
och Hans Lindström (SD). 

16. Till ombud för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, för 
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31, väljs Fredrik Jönsson (C).  

Sammanfattning av ärendet 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Tills presidievalen har förrättats, 
tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten).  

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandattid är fyra år 
och räknas från och med det sammanträde då kommunfullmäktige förrättar val 
av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då sådant val förrättas nästa 
gång. Styrelsen ska i enlighet med KL 6 kap 12 § väljas vid det nyvalda 
kommunfullmäktiges första sammanträde. 

Utöver fullmäktiges presidium och kommunstyrelse ska fullmäktige förrätta 
valen av valberedningsnämnd samt ombud för dem som inte är medlemmar i 
Svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare. 

Vid ett möte tidigare under dagen, den 29 oktober 2018, med representanter för 
de i kommunfullmäktige representerade partierna, sammanställdes 
nomineringar inför de val som skall förrättas vid dagens sammanträde. 

Ida Andersson föredrar ärendet och överlämnar de namn som respektive parti 
meddelat.  

Linn Alenius Wallin (FI) meddelar att hon inte kandiderar för posten som 
fullmäktiges andre vice ordförande.   
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Beslutsunderlag 

Förslag, daterat 2018-10-29 
Val att förrätta av kommunfullmäktige 2018-10-29 

Beslutsgång 

Samtliga förslag antogs genom acklamation, förutom nedanstående.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Claes Hallberg (S) och Ingrid Ekström (SD) har av sina respektive partier 
föreslagits som andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Claes Hallberg (S) som andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser 
val.  

Ledamöterna Aase Jönsson (KD) och Èmilie Lundgren (S) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Innan 
omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de närvarande. 
Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 11 röster för Claes Hallberg (S), 11 röster för 
Ingrid Ekström (SD) och 13 blanka röster, avgörs valet genom lottning. Aase 
Jönsson (KD) utses att dra lotten. Genom lottning utses Ingrid Ekström (SD) till 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): Valet av kommunstyrelsens 
andre vice ordförande bordläggs.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt 
detta.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Hallberg (S) och Ingrid Ekström (SD) har av sina respektive partier 
föreslagits som vice ordförande i valberedningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Anette Hallberg (S) som vice ordförande i valberedningsnämnden. 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
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Ledamöterna Aase Jönsson (KD) och Èmilie Lundgren (S) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Innan 
omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de närvarande. 
Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 11 röster för Anette Hallberg (S), 11 röster 
för Ingrid Ekström (SD) och 13 blanka röster, avgörs valet genom lottning. Aase 
Jönsson (KD) utses att dra lotten. Genom lottning utses Ingrid Ekström (SD) till 
valberedningsnämndens vice ordförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Yousra Qrayim (FI) och Katarina Lundgren (S) har av sina 
respektive partier föreslagits som ombud för dem som inte tillhör Svenska 
kyrkan.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Fredrik Jönsson (C) som ombud för dem som inte tillhör Svenska 
kyrkan.  
 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA) 
Berörda organ   
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Dnr - 

§ 147 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 
a) Revisionsrapport: Granskning av krishantering och brandskydd. (Dnr 

256-2018)  

b) Protokoll: Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige. (Dnr 258-2018) 

c) Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. (Dnr 234-2018) 

d) Information från Länsstyrelsen gällande borgerliga vigselförrättare vars 
mandat går ut vid årsskiftet 2018/2019. (Dnr 231-2018) 

e) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 2 2018 
från vård- och omsorgsnämnden.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-09-13, § 78, att notera 
kvartalsrapport för kvartal 2 2018 avseende gynnande ej verkställda 
beslut. För kvartal 2 fanns 6 beslut att rapportera. (Dnr VON 76-2018 
och KS 220-2018) 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2018 

§ 148 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Avsägelse från Sara Wergilis (KD) godkänns. 

2. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne Län 
hemställa om ny röstsammamnräkning efter Sara Wergilis (KD), som 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Wergilis (KD) har i skrivelse daterad 2018-10-17 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
Länsstyrelsen i Skåne Län 
Sara Wergilis 
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Dnr: KS 232-2017, VON 58-2017 

§ 149 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom 
hemvård – uppräkning av LOV-peng 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ersättningsbeloppet per timme för serviceinsatser ska från och med den 
1 maj 2018 vara 440 kr exkl. moms. 

2. Ersättningsbeloppet per timme för omvårdnadsinsatser ska från och med 
den 1 maj 2018 vara 544 kr exkl. moms. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt 
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I 
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns 
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa.  I samma 
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som 
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att 
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt 
omvårdnadspersonalens löneavtal är klart. 

Den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att ersättningsbelopp LOV 
räknas framöver upp till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt 
kommunfullmäktiges budget avseende kompensation för kostnadsinflation. 

Ersättningsnivån för serviceinsatser är 429 kr exkl. moms fr. o m den 1 jan 2018 
– 30 april 2018. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,58 % kommer 
den att vara 440 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2018. 

Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 530 kr exkl. moms fr. o m den 
1 jan 2018 – 30 april 2018. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,58 % 
kommer den att vara 544 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2018. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-9-13, § 80, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för 
serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2018 vara 440 kr exkl. moms. 2) 
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2018 
vara 544 kr exkl. moms. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 187, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 
1 maj 2018 vara 440 kr exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för 
omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2018 vara 544 kr exkl. moms. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 187 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-09-13, § 80 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28 § 82 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Stefan 
Pettersson (M) och Teddy Nilsson: 1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser 
ska från och med den 1 maj 2018 vara 440 kr exkl. moms. 2. 
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2018 
vara 544 kr exkl. moms. 

Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): Beslutspunkt 1 och 2 förtydligas 
genom att det anges att besluten avser kostnaden per timme.   

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAMG, AAJN, CAKK, SAMA) 
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Dnr 126-2018 

§ 150 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 
augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nämnder uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i 
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell. 

2. Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31 fastställes. 

3. Slutlig bedömning av god ekonomisk hushållning görs i samband med 
årsredovisningen. 

4. Analysen kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan godkänns. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun per 
den 31 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2018-09-24, § 106, följande beslut: 
Informationen noteras. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 189, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Nämnder uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi 
i balans i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell. 2) 
Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31 fastställes. 3) Slutlig bedömning av god 
ekonomisk hushållning görs i samband med årsredovisningen. 4) Analysen 
kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 189 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 106 
Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti, daterad 2018-10-02 
Bildningsnämndens protokoll 2018-08-21, § 73 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1. Nämnder uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå 
ekonomi i balans i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad 
ekonomimodell. 2. Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31 fastställes.3. Slutlig 
bedömning av god ekonomisk hushållning görs i samband med 
årsredovisningen. 4. Analysen kring den väntade avvikelsen inom 
gymnasieskolan godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
Bildningsnämnden 
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Dnr KS 70-2018 

§ 151 Uppförandekod mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner enligt 
förvaltningens förslag, daterat 2018-08-14 antas. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda samt 
förvaltningens chefer i ovan nämnda uppförandekod. Utbildningen ska 
vara genomförd för samtliga parter senast 2019-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-12, § 64, följande beslut:  
1) Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att ta fram förslag på 
nödvändiga regler och riktlinjer för en uppförandekod mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

Personalutskottet fattade 2018-04-18, § 7, följande beslut:  
1) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag på nödvändiga regler och 
riktlinjer för en uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
2) Presidiet uppdras kalla till ett sammanträde i juni månad 2018 för att bereda 
ett förslag till uppförandekod. 

Förvaltningen presenterade vid personalutskottets sammanträde 2018-06-07 ett 
förslag till uppförandekod. Personalutskottet fattade 2018-06-07, § 23, följande 
beslut: 1) Personalutskottet remitterar förslag till uppförandekod mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner enligt bilaga 1 till de i fullmäktige 
representerade partierna. Partiernas remissvar skall vara personalutskottet 
tillhanda senast den 10 augusti 2018. 2) Personalutskottet uppdrar till 
förvaltningen att inkomma med remissvar gällande förslag till uppförandekod 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner enligt bilaga 1 senast den 10 
augusti 2018. I förvaltningens remissvar skall de fackliga organisationerna ges 
möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet. 

Remissvar har inkommit från Liberalerna och förvaltningen.  

Förvaltningen har inarbetat avgivna synpunkter i den reviderade versionen som 
nu föreligger för antagande av kommunfullmäktige. 

Personalutskottet föreslog 2018-08-22, § 31, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppförandekod mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner enligt förvaltningens förslag, daterat 2018-
08-14 antas. 2) Kommunstyrelsen uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda 
samt förvaltningens chefer i ovan nämnda uppförandekod. Utbildningen ska 
vara genomförd för samtliga parter senast 2019-05-01. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 192, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 
enligt förvaltningens förslag, daterat 2018-08-14 antas. 2) Kommunstyrelsen 
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uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda samt förvaltningens chefer i ovan 
nämnda uppförandekod. Utbildningen ska vara genomförd för samtliga parter 
senast 2019-05-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 192 
Personalutskottets protokoll 2018-08-22, § 31 
Förslagsskrivelse daterad 2018-08-14, inkl reviderat förslag till uppförandekod 
och bilaga avseende ”jag-budskap” 
Remissvar från Liberalerna, inkommet 2018-08-06 
Personalutskottets protokoll 2018-06-07, § 23 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-07, inkl förslag till uppförandekod 
Personalutskottets protokoll 2018-04-18, § 7 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) 
och Angelie Fröjdh (M): 1. Uppförandekod mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner enligt förvaltningens förslag, daterat 2018-08-14 antas. 2. 
Kommunstyrelsen uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda samt 
förvaltningens chefer i ovan nämnda uppförandekod. Utbildningen ska vara 
genomförd för samtliga parter senast 2019-05-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, CHM) 
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Dnr 237-2018 

§ 152 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige sammanträder 2019 (kl. 18.30) följande dagar:28 
januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december.  

  
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 

anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning 
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 

  
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att 

sammanträdena är offentliga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2019. 

l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att 
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i 
fullmäktiges arbetsordning.   

I det fall beslut fattas om att personalutskottet ska bestå under nästa 
mandatperiod, kan utskottet självt fatta beslut om sammanträdestider. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 193 följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2019 (kl. 13.30) följande dagar: 
28 januari, 25 februari, 1 april, 29 april, 20 maj, 29 juli, 26 augusti, 30 
september, 28 oktober, 18 november och 9 december. 2) Kommunstyrelsen 
sammanträder 2019 (kl. 13.30) följande dagar:14 januari, 11 februari, 11 mars, 
15 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 11 november och 
2 december. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-10-16, § 193, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2019 (kl. 18.30) följande 
dagar:28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december. 2) Sammanträden ska 
kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom 
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt 
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på 
kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska 
anges att sammanträdena är offentliga. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 193 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1. Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30) 
följande dagar:28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 
augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december. 2. 
Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, 
dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till 
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal 
med och på kommunens webbplats. 3. l annonsen om fullmäktiges 
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ) 
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Dnr 235-2018 

§ 153  Utrustningsersättning förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med motivering enligt protokollsbilaga 1.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med införande av elektronisk hantering av kallelser och handlingar i 
ytterligare politiska organ i samband med den nya mandatperioden, föreslås att 
en utrustningsersättning införs, avsett att täcka del av finansiering för den 
förtroendevaldes utrustning i form av surfplatta eller bärbar dator. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-09-24, § 109, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) En utrustningsersättning införs för 
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt 
de nämnder och styrelser i övrigt som använder elektronisk hantering av 
kallelser och handlingar. 2) Ersättningen utgår med 500 kr till var och en som 
vid årets början innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den 
förtroendevalde innehar ett eller flera uppdrag. 3) Ersättningen utvärderas av 
kommunfullmäktiges presidium i slutet av mandatperioden. 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-29.  

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 194, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) En utrustningsersättning införs för samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt de nämnder och styrelser 
i övrigt som använder elektronisk hantering av kallelser och handlingar. 2) 
Ersättningen utgår årligen med 500 kr till var och en som vid årets början 
innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den förtroendevalde innehar ett 
eller flera uppdrag. 3) Ersättningen utvärderas av kommunfullmäktiges 
presidium i slutet av mandatperioden. 

Motivering till återremittering återfinns i protokollsbilaga 1. 

I ärendet yttrade sig Torbjörn Ekelund (L).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 194 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 109 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1. En utrustningsersättning införs för samtliga ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt de nämnder och 
styrelser i övrigt som använder elektronisk hantering av kallelser och 
handlingar. 2. Ersättningen utgår årligen, från och med 2019, med 500 kr till var 
och en som vid årets början innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den 
förtroendevalde innehar ett eller flera uppdrag. 3. Ersättningen utvärderas av 
kommunfullmäktiges presidium i slutet av mandatperioden. 
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Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD) och Linn Alenius Wallin (FI): Ärendet 
återremitteras med motivering enligt protokollsbilaga 1.  

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Jan Zielinskis m fl förslag till återremiss och finner att 
kommunfullmäktige antar detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN) 
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Dnr: KS 1338-2014, BIN 140-2018 

§ 154 Reglemente för ungdomsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reglemente för Ungdomsråd antas. 

Sammanfattning av ärendet 

När kommunfullmäktige beslutade om att inrätta ett Ungdomsråd 2014, fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett reglemente. 

Från och med år 2018 finns det avsatt budgetmedel för rådet och 
kommunstyrelsen uppdrog 2018-03-12, § 62, förvaltningen att ta fram ett 
förslag till reglemente för Ungdomsråd, för beredning i bildningsnämnden inför 
vidare beredning i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. 

Förslaget till reglemente för Ungdomsråd beskriver kortfattat rådets syfte och 
roll. Det tydliggör också rådets sammansättning och hur det ska styras. 
Målbilden är ett Ungdomsråd som genom sin sammansättning har 
representation i åldrarna 12-20 år samt har en fördelning över kön, skolor, 
bostadsorter och bakgrund. 

Ungdomsrådet föreslås sammanträda minst två gånger per år - men den exakta 
mötesformen finns inte beskriven. Detta bör beslutas av de unga 
representanterna när de väl finns på plats. 

I förslaget till reglemente föreslås också att Ungdomsrådet ska ges möjlighet att 
förfoga över en del av sina tilldelade budgetmedel för projekt initierade av rådet 
självt. Att ge ungdomarna medel att genomföra egna idéer kan öka både 
intresse och engagemang jämfört med om Ungdomsrådet enbart används som 
en remissinstans i den ordinarie kommunala verksamheten. 

Det är dessutom viktigt att även de ungas tid och engagemang värdesätts och 
därför föreslås att delar av Ungdomsrådets budget används till arvodering för 
rådets invalda ungdomsledamöter. Förslaget innebär ett arvode på 200 kronor 
per möte. 

Bildningsnämnden föreslog 2018-06-14, § 67, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reglemente för Ungdomsråd antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 197, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: Reglemente för Ungdomsråd antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 197 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 67 
Förslag till reglemente för Ungdomsråd daterad 2018-05-31 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-06-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-26, § 37 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-25, § 96 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Kim Hellström (SD): Reglemente för Ungdomsråd 
antas. 

Linn Alenius Wallin (FI): Reglementet skickas på remiss till politiska partierna.  

Kim Hellström (SD): Avslag på Linn Alenius Wallins förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Linn Alenius Wallins förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta.  

Ordföranden tar därefter upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, HASN, JBN, MAN, LELE) 
 
Ajournering kl. 20.30 – 21.05 
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Dnr: KS 243-2018, BIN 342-2017 

§ 155 Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturcheferna i Familjen Helsingborg ser ett gemensamt kommunalt 
bidragssystem för studieförbunden som angeläget i syfte att dels stärka 
verksamheten inom Familjen Helsingborg genom enhetliga prioriteringar som 
kopplas till den delregionala Kulturplanen, dels för att underlätta för 
studieförbunden, vars utveckling tenderar att bli allt mer centraliserad. Fem 
kommuner har deltagit i arbetet med att ta fram ett gemensamt regelverk: Bjuv, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. I processen har man genomfört en 
dialog med de studieförbund som idag skulle beröras av en förändring i 
regelverken för fördelning av bidrag från de deltagande kommunerna. 
Föreliggande förslag till regelverk för fördelning av bidrag till studieförbunden är 
nu lämnat för beslut i respektive nämnd i de deltagande kommunerna. 

Bildningsnämnden föreslog 2018-09-18, § 86, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regelverk för verksamhetsbidrag till 
studieförbund antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 200, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 200 
Bildningsnämndens protokoll 2018-09-18, § 86 
Försalgsskrivelse, daterad 2018-09-05 
Förslag till regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund, daterad 2018-09-
05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Regelverk för verksamhetsbidrag till studieförbund antas.  

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr: KS 244-2018, SBN 124-2017 

§ 156 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun (DEL 1: Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och DEL 2: Underlag och analyser) antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-04-25, § 65, ett beslut om att ta fram 
förslag till reviderade riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Arbetet med 
revideringen av riktlinjerna pågick under sommaren-hösten 2017.  

Förslaget var ute på samråd under perioden 2017-11-08 – 2017-12-20. Under 
samrådsperioden inkom sju yttranden.  

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2018-02-27, § 26, beslut om att godkänna 
antagandehandlingen samt skicka den på remiss till berörda nämnder samt till 
rådet för funktionshindrade och pensionärer.  

Två yttranden inkom under remisstiden, från socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. Båda nämnderna ställer sig bakom riktlinjerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-19, § 98, att återremittera 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun för en uppdelning av 
dokumentet till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer. 

Dokumentet har därefter omarbetats till det tvådelade dokumentet 
Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun. I DEL 1: Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, presenteras det väsentligaste och det som lagen 
efterfrågar av kommunen. I DEL 2: Underlag och analyser presenteras den 
statistik och de analyser som ligger till grund för riktlinjerna i DEL 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-08-28, § 115, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bostadsförsörjningsprogram 
för Svalövs kommun (DEL 1: Riktlinjer för bostadsförsörjningen och DEL 2: 
Underlag och analyser) antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 201, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun (DEL 1: 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen och DEL 2: Underlag och analyser) antas. 

Motivering till återremittering återfinns i protokollsbilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 201 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-08-28, § 115 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-07-05 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-19, § 98 
Protokoll från socialnämnden 2018-03-28, § 52 
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Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 2018-04-12, § 40 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-27, § 26 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun (antagandehandling) 
Samrådsredogörelse (bifogad i antagandehandling)  
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-24, § 160 
Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun, samrådsförslag 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-25, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): Bostadsförsörjningsprogram för 
Svalövs kommun (DEL 1: Riktlinjer för bostadsförsörjningen och DEL 2: 
Underlag och analyser) antas.  

Jan Zielinski (S): Ärendet bordläggs med motivering enligt protokollsbilaga 2.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Jan Zielinskis förslag om bordläggning och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta.  

Därefter tar ordförande upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige antar detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, TSVA, HAHZ) 
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Dnr 205-2018 

§ 157 Revisionens granskning av överförmyndarens 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Revisionens granskningsrapport och överförmyndarens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av överförmyndarens verksamhet, 
över vilken överförmyndaren fått yttra sig. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 202, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: Revisionens granskningsrapport och överförmyndarens 
yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 202 
Överförmyndarens yttrande, daterat 2018-09-18 
Revisionens granskningsrapport, daterad 2018-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Revisionens granskningsrapport och överförmyndarens 
yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Överförmyndaren 
Kommunförvaltningen (MNVR, HAHZ) 
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Dnr 358-2017 

§ 158 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda – begränsning av tid för årsarvode vid 
sjukskrivning m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda, § 4, 
kompletteras med ett fjärde stycke: "För årsarvoderad förtroendevald 
som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under tid som överstiger 14 dagar skall arvodet minskas i 
motsvarande mån." 

2. Bestämmelsen träder i kraft 2018-11-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
återkomma med förslag till reglering av efter hur lång tids sjukdom m.m. en 
årsarvoderad förtroendevald inte längre uppbär årsarvodet. 

Ett förslag överlämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket 
återremitterades med uppdraget att förtydliga hur reglerna runt sjukskriving ska 
utformas. Frågor runt arvodets lagliga grund för sjukkassa ska kartläggas, 
regler för återinträde i tjänst samt hur länge en arvoderad kan vara sjuk, innan 
den tvingas till sjukskrivning ska utredas, bland annat genom benchmarking. 
Frågan om man kan tvinga personer att sjukskriva sig ska utredas och i övrigt 
annat som måste beaktas.  

Vid presidiets möte 2018-05-18, § 7, beslutades: Förvaltningen ges i uppdrag 
att bereda återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott till presidiets 
sammanträde i augusti.  

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2018-08-14, § 11, följande beslut:  
1) Förvaltningens beredning av återremissen godkänns och ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Personalutskottet föreslog 2018-09-19, § 35, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bestämmelserna om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda, § 4, kompletteras med ett fjärde stycke: "För 
årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar skall 
arvodet minskas i motsvarande mån." 2) Bestämmelsen träder i kraft 2018-11-
01 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 203, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Bestämmelserna om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda, § 4, kompletteras med ett fjärde stycke: "För årsarvoderad 
förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar skall arvodet minskas i 
motsvarande mån." 2) Bestämmelsen träder i kraft 2018-11-01. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 203 
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 35 
Fullmäktiges presidiums protokoll 2018-08-14, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06 
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 62 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29, § 6  
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1. Bestämmelserna om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda, § 4, kompletteras med ett fjärde stycke: "För årsarvoderad 
förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar skall arvodet minskas i 
motsvarande mån." 2. Bestämmelsen träder i kraft 2018-11-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Jan Zielinskis förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, LELE) 
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Dnr 623-2009 

§ 159 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda, Tolkning krisledningsnämndens 
presidium 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun, 4 
§, kompletteras med följande stycke: ”Årsarvode till 
krisledningsnämndens presidium utgår endast då nämnden har trätt i 
funktion efter beslut enl. Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, 2 kap, 3 §.” 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förtydligande av ersättningsbestämmelserna rörande krisledningsnämndens 
presidium har efterlysts av kommunstyrelsens personalutskott.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslog 2018-08-14, § 12, arbetsutskottet 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun, 4 §, 
kompletteras med följande stycke: ”Årsarvode till krisledningsnämndens 
presidium utgår endast då nämnden har trätt i funktion efter beslut enl. Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap, 3 §.” 

Personalutskottet föreslog 2018-09-19, § 36, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bestämmelserna om ersättning till 
förtroendevalda i Svalövs kommun, 4 §, kompletteras med följande stycke: 
”Årsarvode till krisledningsnämndens presidium utgår endast då nämnden har 
trätt i funktion efter beslut enl. Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 
kap, 3 §.” 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 204, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Svalövs 
kommun, 4 §, kompletteras med följande stycke: ”Årsarvode till 
krisledningsnämndens presidium utgår endast då nämnden har trätt i funktion 
efter beslut enl. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap, 3 §.”  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 204 
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 36 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2018-08-14, 12 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-06 
Personalutskottets protokoll 2018-06-18, § 27 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun, med bilagor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1. Bestämmelserna om ersättning 
till förtroendevalda i Svalövs kommun, 4 §, kompletteras med följande stycke: 
”Årsarvode till krisledningsnämndens presidium utgår endast då nämnden har 
trätt i funktion efter beslut enl. Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 
kap, 3 §.” 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 43-2018 

§ 160 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras.  

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 väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då 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.” 

Arbetsutskottet föreslog 2018-09-24, § 110, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 205, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 205 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 110 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-09-18 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2018-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda organ 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 151-2013 

§ 161 Motion - Arbetskläder inom Vård och omsorg och 
barnomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Persson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion gällande 
arbetskläder inom vård- och omsorg och barnomsorgen. Motionsställarna vill att 
behovet av arbetskläder ska utredas samt även att utreda arbetsmiljömässiga 
och ekonomiska förutsättningar för detta. 

Kommunförvaltningen skriver i sitt yttrande över motionen att 
arbetsmiljölagstiftningen rent formellt skiljer på arbetskläder och skyddskläder. 
Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. 
Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. 

Inom kommunens verksamheter finns skillnader gällande tillhandahållandet av 
arbetskläder. Likaså är det inte budgeterat för detta i alla verksamheter vilket 
innebär att det blir en prioriteringsfråga för respektive verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-11-11, § 98, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslog 2013-12-02, § 187, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: Motionen anses besvarad. 

Kommunfullmäktige fattade 2013-12-16, § 151, följande beslut: Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för belysande av de frågeställningar som 
tas upp i motionen. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 om motionen till 
kommunstyrelsens personalutskott. 

Personalutskottet fattade 2018-05-23, § 14, följande beslut: 1) Ärendet 
behandlas vid nästkommande sammanträde. 

Personalutskottets ordförande har skrivit en förslagsskrivelse, daterad  
2018-09-12, där han föreslår att motionen ska anses besvarad.  

Personalutskottet föreslog 2018-09-19, § 41, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad.  

Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 206, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad. 

I ärendet yttrade sig Kjell Stjernholm (MP). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 206 
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 41 
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Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 14 
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-16, § 151 
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-02, § 187 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-11, § 98 
Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2013-10-31 
Remittering av kommunstyrelsens ordförande 2013-03-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 31 
Motion från Agnetha Persson (C) och Eva Olofsson (C), inkommen 2013-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 727-2015 

§ 162 Motion - CEMR-deklarationen 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande. 

Reservation 

Linn Alenius Wallin (FI) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2015-05-11 lämnat in en motion rörande CEMR-
deklarationen. I motionen föreslås att 1) en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta 
en tydlig handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen för 
jämställdhetsintegrering och gender budgeting för kommunens samtliga 
verksamheter, samt 2) ovanstående ska ske skyndsamt. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-05-28, § 72, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens 
yttrande. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 207 följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande godkänns. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-10-16, § 207 , kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens 
yttrande. 

I ärendet yttrande sig Kjell Stjernholm (MP).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 207 
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 72 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2015-06-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-25, § 90 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), daterad 2015-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Motionens avslås, mot bakgrund av 
kommunstyrelsens yttrande. 

Linn Alenius Wallin (FI): 1. Motionen bifalls. 2. Avslag på Jan Zielinskis (S) 
förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jan Zielinskis m fl och Linn Alenius Wallins förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige antar Jan Zielinskis m fl förslag till 
beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr KS 286-2017 

§ 163 Motion - Inrätta en särskild ”ungdomspott” för 
ungas egna evenemangsidéer  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) och Amanda Ripa (FI) har 2017-09-11 lämnat in en 
motion angående att en särskild ungdomspott för ungas evenemangsidéer ska 
inrättas. Syftet med motionen är att öka ungas möjligheter att förverkliga sina 
idéer och visioner för olika projekt eller aktiviteter.  

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

Arbetsutskottets ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat  
2018-08-15.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-08-27, § 97, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande yttrande antas. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet 
yttrande. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 208 följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-10-16, § 208, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet 
yttrande. 

I ärendet yttrande sig Linn Alenius Wallin (FI).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 208 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 97 
Yttrande, daterat 2018-08-15 
Remittering av motion, 2018-03-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 132 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och Amanda Ripa 
(FI), inkommen 2017-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet 
yttrande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
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Dnr KS 351-2017 

§ 164 Motion - Huskurage 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C) har 2017-11-13 
lämnat in en motion angående att kommunen tar initiativ till ett möte med ägare 
till flerbostadshus i kommunen för information om huskurage. Metoden är till för 
att förebygga våld i nära relationer. Syftet med huskurage är att genom 
samarbete få våldet i nära relationer att upphöra och skapa trygghet.  

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

Arbetsutskottets ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat  
2018-08-15.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-08-27, § 99, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande yttrande antas. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet 
yttrande. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 209 följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-10-16, § 209, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 209 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 99 
Yttrande, daterat 2018-08-15 
Remittering av motion, 2018-05-22 
Remittering av motion, 2017-01-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 171 
Motion från Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C),  
inkommen 2017-11-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Linn Alenius Wallin (FI): Motionen anses bifallen med 
hänvisning till inkommet yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 
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Dnr KS 42-2018 

§ 165 Motion - Ansluta Svalöv till #EttjämställtSkåne 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och Amanda Ripa (FI) har 2018-
02-20 lämnat in en motion angående att ansluta Svalöv till #EttjämställtSkåne. 
Syftet med motionen är att bidra till att förverkliga Skånes jämställdhetsarbete. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

Arbetsutskottets ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-08-
15.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-08-27, § 100, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande yttrande antas. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet yttrande. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-16, § 210 följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-10-16, § 210, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 210 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 27, § 100 
Yttrande, daterat 2018-08-15 
Remittering av motion, 2018-05-22 
Remittering av motion, 2018-04-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 41 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och Amanda Ripa 
(FI), inkommen 2018-02-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Linn Alenius Wallin (FI): Motionen anses bifallen med 
hänvisning till inkommet yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige antar detta. 
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