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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 16.00 – 16.55 

Beslutande Annie Karlsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Olof Röstin (M), tjg 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 

Marie Irbladh (C) 
Stefan Pettersson (M) 
Lennart Pettersson (C) 
Anette Hallberg (S) 
Agneta Lenander (V) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Linn Alenius Wallin (FI) 

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson 
Administrativ chef Michael Andersson 
Socialchef Josefine Mangbo 
Nämndsekreterare Louise Linde 
 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Christer Laurell (C)  

 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 
Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Charlotta Eldh (MP) 

Justeringens tid 
och plats 2018-01-29, kl 17.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 5 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Olof Röstin (M)  

Justerare  
 

 Charlotta Eldh (MP)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-01-29 

Anslaget under tiden 2018-01-30 – 2018-02-21 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 16-2017 

§ 2 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 
krisledningsnämnden, efter Linda Lindberg (SD) väljs Kim Hellström 
(SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Lindberg (SD) har i skrivelse daterad 2017-12-18 avsagt sig uppdragen 
som ledamot i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden samt 
uppdragen som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och 
valberedningsnämnden. Kommunfullmäktige godkände 2017-12-18, § 178, 
avsägelsen. 

Beslutsunderlag  

Protokoll från kommunfullmäktige 2017-12-18, § 178 
Avsägelse från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-12-18 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA) 
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Dnr: KS 6-2018, VON 143-2017 

§ 3 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun antar överenskommelsen mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård.  

Sammanfattning av ärendet 

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård kommer från 2018-01-01 att ersättas av Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som antogs av 
riksdagen i juni 2017. 

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade primärvården.  

Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. 
Huvudmännen ska i samråd utarbeta riktlinjer om samverkan. Lagen ger också 
parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas 
betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt (lagen säger 3 
kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp än det som 
motsvarar genomsnittskostnaden i riket som bestäms årligen. Övriga delar i 
lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin 
helhet. Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne kommit 
överens om och tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan Region 
Skåne och de skånska kommunerna.  

Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2017-12-08 beslut om att ställa sig 
bakom överenskommelsen samt rekommendera kommunerna att anta 
överenskommelsen.  

Överenskommelsen omfattar perioden 2018-01-01 – 2019-03-31 och under 
förutsättning att samtliga kommuner undertecknat överenskommelsen senast 
2018-01-31. I annat fall gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i sin helhet från och med 2018-01-01. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-12-18, § 88, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun antar 
överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Josefine Mangbo. 
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Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-12-18, § 88 
Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, 
daterad 2017-12-14 
Missiv från Kommunförbundet Skåne, daterad 2017-12-11, bilaga 1-3 
Protokoll från Kommunförbundet Skånes styrelse sammanträde, daterad 2017-
12-08  
Förslag till Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna, daterad 
2017-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Eva Olofssons 
(C), Teddy Nilssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Annelie Perssons (S), 
Charlotta Eldhs (MP), Ann Petterssons (M), Kim Hellströms (SD) och Håkan 
Andersson s(C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun 
antar överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Region Skåne 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, SENN, CAKK, SAMA) 
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Dnr: 358-2017, 12-2017 

§ 4 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda antas att gälla fr o m 2019-01-01.  

2. Vad gäller 14 a) § ang attesteringsrutiner, träder denna i kraft redan 
2018-03-01. 

3. Kommunfullmäktiges presidium uppdras återkomma med förslag till 
reglering gällande tid för vilken årsarvode skall utgå till förtroendevald, 
som p g a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 

Reservationer 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2017-03-27, § 35, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktiges presidium uppdras ta initiativ till en dialog med 
gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna om en 
översyn, och eventuellt förslag till förändringar, av den politiska organisationen 
och bestämmelserna för ersättningar till förtroendevalda. 

Under 2017 har partiöverläggningar hållits under ledning av 
kommunfullmäktiges presidium. Revideringarna som föreslås är markerade i 
dokumentet. I bilagan som anger nivåer för arvoden och schablon för ersättning 
för förlorad arbetsinkomst, har nivån för arvode till kommunstyrelsens 
ordförande justerats till 95 % av inkomstbasbeloppet per månad. Övriga fasta 
arvoden, sammanträdesarvoden och schablonersättningen för förlorad 
arbetsinkomst har reviderats i motsvarande mån. Eftersom inkomstbasbeloppet 
för år 2019 inte fastställes av regeringen förrän sent 2018, kommer det nu i 
bilagan angivna beloppen i kronor att förändras i enlighet med detta.  

Kommande budgetprocess får ta hänsyn till detta, samt till det faktum att 
bestämmelsen att endast halvt arvode utgår till icke tjänstgörande ersättare 
försvinner per 2019-01-01. Detta innebär att helt arvode då kommer att utgå 
även till icke tjänstgörande ersättare. 

En avstämning har också gjorts mot det senaste, om än ursprungligen från 
1991, normalreglementet från SKL. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-29, § 14 
Förslag till reviderade bestämmelser ang ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda, inkl bilagor 
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SKL cirkulär 1991:144 - Underlag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda (med revideringar 1991:178 samt 2002:42 avs förlorade 
pensionsförmåner) 

 

Arbetsutskottet fattade 2018-01-29, § 14, följande beslut: Ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olssons (S), Håkan Anderssons (C), och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till bestämmelser om 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda antas att gälla fr o m 2019-01-01. 2) 
Vad gäller 14 a) § ang attesteringsrutiner, träder denna i kraft redan 2018-03-
01. 3) Kommunfullmäktiges presidium uppdras återkomma med förslag till 
reglering gällande tid för vilken årsarvode skall utgå till förtroendevald, som p g 
a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh (MP) och Olof Röstin (M) deltar inte i 
beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CN) 
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Dnr KS 354-2017, VN 5-2017 

§ 5 Bestämmelser avseende ersättning och anställning 
av röstmottagare m fl. i allmänna val 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m 
fl i allmänna val, daterad 2017-11-20, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har upplevts behövas tydligare riktlinjer kring vad som gäller avseende 
ersättningar till de röstmottagare som tjänstgör för kommunen i allmänna val. 
Tidigare har arvodesnivåer fastställts genom beslut i kommunfullmäktige och 
det har saknats tydlighet kring vad som gäller avseende körersättning m.m.  

Förslag till bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare 
m fl. i allmänna val har nu tagits fram.  

Röstmottagare, ordförande samt vice ordförande i vallokal föreslås få en 
visstidsanställning med timlön, detta för att samtliga tjänstgörande i 
förtidsröstningslokal och vallokal ska omfattas av kommunens försäkringsskydd 
för anställda. Timlönen fastställs inför varje val av valnämnden. Under kvällar 
och helger utgår OB-tillägg enligt AB (Allmänna bestämmelser).  

För ordförande och vice ordförande i vallokal utgår ett extra grundtillägg, nivån 
på grundtillägget beslutas av valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-11-20, § 14 
Reviderat förslag till bestämmelser avseende ersättning till röstmottagare m fl. i 
allmänna val, daterade 2017-11-20 
Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-13 
Bestämmelser avseende ersättning till röstmottagare m fl i allmänna val, 
daterade 2017-11-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bestämmelser 
avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i allmänna val, 
daterad 2017-11-20, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, SAMA, MAN, JBN, CEN) 

 


