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Dnr -

§ 130 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
1) Valnämndens ordförande Göran Winér (S) informerar om
förberedelserna inför allmänna valen 2018 och valet till EU-parlamentet
2019.
2) Hanna Johansson Palm, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps
AB, informerar om ärendet Dagvattenplan (Dnr 155-2018)3) Kommunchef Stefan Larsson informerar om a) planering
sommarsemestrar, b) utbyggnad bredband på landsbygden samt
skrivelse till PTS m fl, c) avtal räddningstjänstsamverkan Landskrona
kommun (Dnr 37-2012), d) rekrytering av beredskaps- och
säkerhetssamordnare, samt e) status inom Sektor social omsorg.
4) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om a) prel befolkningsstatistik
2018-03-21, samt b) Befolkningsförändringar i Svalövs kommun, första
kvartalet 2018 (Dnr 90-2018).
5) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om a)
kommunens resultat i SKLs NKI och Svenskt näringslivs enkät samt b)
beviljad Leader-ansökan avs Destination Söderåsen (Dnr 276-2006).
6) Styrelseledamoten i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB Krister
Olsson informerar om att ny VD utsetts; Robert Svensson.
7) Ordföranden Jan Zielinski informerar om att ett extra
arbetsutskottssammanträde avses hållas den 18 juni 2018 kl 16.30.
Kommunstyrelsesammanträdet den 10 september 2018 kommer om
möjligt att ställas in.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 131 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats. Undantag görs då personuppgifter
förhindrar publicering.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsesammanträde med AB SvalövsBostäder 2018-04-12
Protokoll från styrelsesammanträde med AB SvalövsLokaler 2018-04-12
Protokoll från direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten 2018-04-24

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2018

§ 132 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny ersättare i Skånetrafikens politikersamråd för färdtjänst efter
Eva Olofsson (C) väljs Conny Thörncrantz (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 70, och 2018-05-14, § 107, bl a
följande beslut: Valet av ny ersättare för representant i Skånetrafikens
politikersamråd för färdtjänst efter Eva Olofsson (C) bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 107
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 70

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Skånetrafiken
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 126-2018

§ 133 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den sista april 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för kommunstyrelsen
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista
april 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2018-05-28, § 66 följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 66
Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för kommunstyrelsen, daterad
2018-05-21
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Mari-Anne Kristensen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för
kommunstyrelsen godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 126-2018

§ 134 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista april 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för Svalövs kommun
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista
april 2018 för Svalövs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-28, § 67, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för
Svalövs kommun godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för Svalövs kommun, daterad
2018-05-24
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 67

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för Svalövs
kommun godkänns

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 315-2017

§ 135 Budget 2019, plan 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Posten Avgiftsfinansierade Investeringar i VA-nätet höjs från 18 mnkr till
33 mnkr för år 2019.
2. Avsnitt Ekonomiska inriktningsdirektiv för AB SvalövsBostäder resp AB
Svalövs Lokaler: Punkt 1 ändras till: Bolaget ska ge en årlig avkastning
på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två
procentenheter.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till Ramar för mål och budget 2019, med plan
2020-2021 antas.
2. Förslaget remitteras till nämnderna, som har möjlighet att lämna
synpunkter vid ett kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15
oktober.
3. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av driftramen
på enskilda huvudverksamheter på mötet i oktober.
4. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av
investeringsramen på enskilda projekt på mötet i oktober.
5. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa förslag på intäktsökningar
genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på mötet i oktober.
6. Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget för 2019
senast 31 januari 2019.

Icke deltagande i beslut
Stefan Pettersson (M) och Ann Pettersson (M) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Andrej Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger förslag till Ramar för Mål och budget 2019 med plan 2020-2021,
daterat 2018-05-27.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2018-06-04
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 68
Ramar för Mål och budget 2019 med plan 2020-2021, daterat 2018-05-27

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Anneli Persson (S),
Agneta Lenander (V), Krister Olsson (S) och Eva Olofsson: 1) Posten
Avgiftsfinansierade Investeringar i VA-nätet höjs från 18 mnkr till 33 mnkr för år
2019. 2) Avsnitt Ekonomiska inriktningsdirektiv för AB SvalövsBostäder resp AB
Svalövs Lokaler: Punkt 1 ändras till: Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget
kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter.
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP), Anneli Perssons
(S), Agneta Lenanders (V), Krister Olssons (S) och Eva Olofssons (C) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till Ramar för mål och
budget 2019, med plan 2020-2021 antas. 2) Förslaget remitteras till
nämnderna, som har möjlighet att lämna synpunkter vid ett
kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15 oktober. 3) Nämnder och
styrelser uppdras att redovisa en fördelning av driftramen på enskilda
huvudverksamheter på mötet i oktober. 4) Nämnder och styrelser uppdras att
redovisa en fördelning av investeringsramen på enskilda projekt på mötet i
oktober. 5) Nämnder och styrelser uppdras att redovisa förslag på
intäktsökningar genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på mötet i
oktober. 6) Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget för 2019
senast 31 januari 2019.
Torbjörn Ekelund (L), Andrej Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD) och Kim
Hellström (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Torbjörn Ekelunds m
fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Jan Zielinskis m fl
yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, LELE, HAHZ, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 35-2018

§ 136 Partistöd 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr
2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 026 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".
Arbetsutskottets föreslog 2018-05-28, § 28, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med
26 026 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 026 kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 69
Ansökan om partistöd 2018 från miljöpartiet, inkommen 2018-05-14
Ansökan om partistöd 2018 från Feministiskt initiativ inkommen 2018-05-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Miljöpartiet beviljas
partistöd med 26 026 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 026
kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Feministiskt initiativ
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2018

§ 137 Internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Planen för bildningsnämnden noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142, en policy för internkontroll,
som ligger till grund för internkontrollarbetet. I denna tydliggjordes bl.a.
ansvarsfördelningen. En annan förändring var krav på tydlig och transparant
riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag
för beslut om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det
kommande året. De internkontrollmoment som sen väljs, är de som uppnår en
bestämd risknivå.
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen får i och med detta ärende information om vilka beslut
respektive nämnd tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade
internkontrollarbetet i kommunen och kommer också att ta del av uppföljningen
i slutet av året.
Kommunstyrelsen fattade 2018-05-14, § 113, följande beslut: 1) Plan för intern
kontroll 2018 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 2, antas. 2) Planerna för
övriga nämnder enligt bilaga 4-7 noteras.
Bildningsnämnden har nu också antagit sin internkontrollplan, vilket skedde
2018-05-17, § 54

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-05-17, § 54
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 113
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-04-12
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-03-22, § 27
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-27, § 38
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, 3
Socialnämndens protokoll 2018-01-31, § 16
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31 § 143
Policy för intern kontroll

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström
(SD), Agneta Lenander (V) och Stefan Pettersson (M): 1) Planen för
bildningsnämnden noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 34-2018

§ 138 Löneöversyn 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. 10 526 tkr avseende ökade lönekostnader 2018 fördelas till respektive
nämnd enligt tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Finansiering sker ur strategisk reserv.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet

Sammanfattning av ärendet
Sedvanlig löneöversyn har genomförts under våren, och kommunstyrelsen har
därefter att fatta beslut om kompensation för löneökningar till resp nämnd.
Kommunfullmäktiges beslut i samband med budget 2018 anger en ram på 2%
för årets löneförhandlingar motsvarande det som avsatts i strategisk reserv för
ändamålet.
Alla förhandlingar är inte klara ännu men beslut om kompensationen kan ändå
fattas. Förvaltningen tycker det är viktigt att beslut om lönekompensation fattas
redan i juni för att underlätta förståelsen av de ekonomiska rapporterna.
Enheter som eventuellt höjer verksamhetens löner utöver kompensationen
måste finansiera detta inom verksamhetens totalram.
Löneökningar avser 1 april utom för Kommunals område där 1 maj gäller.
Det centrala avtalet för fackförbundet Kommunals har varit utformade med ett
fast påslag per person.
Ingen grupp har varit särskilt prioriterad i årets lokala förhandlingar.
Anslag för politiker har höjts motsvarande inkomstbasbeloppet, som arvoden
knyts till. Dessa har höjts per 1 januari.
Kompensationen för ökade lönekostnader utifrån 2018-års löneöversyn är totalt
10 526 000 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) 10 526 tkr avseende ökade
lönekostnader 2018 fördelas till respektive nämnd enligt tjänsteskrivelsens
bilaga. 2) Finansiering sker ur strategisk reserv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, CHM, AAN)

Justerare
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Dnr 36-2010

§ 139 Revidering av policy för likabehandling och
mångfald
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad policy antas enl förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari
2017. De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska
samtliga diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande
arbetet genom aktiva åtgärder från arbetsgivaren. Dessa bestämmelser
omfattade tidigare endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning. Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur vi som
arbetsgivare ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder löpande i fyra steg
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp). Detta kräver ett mer systematiskt
arbete kring likabehandling- och mångfaldsfrågor än tidigare.
En annan förändring är att lönekartläggningar ska genomföras årligen med en
utökad analysdel.
Tillsyn från DO har visat att Svalövs kommun uppfyller de nya kraven på aktiva
åtgärder och att vi följer lagen genom att årligen genomföra lönekartläggningar.
Dock kan förvaltningen konstatera att befintligt policydokument behöver
revideras och anpassas till den förändrade lagstiftningen inom området.
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2018-02-26, § 30, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad policy för likabehandling och
mångfald.
Nu föreligger ett förslag till reviderad policy samt tjänsteskrivelse daterad 201805-13. Ärendet för föremål för samverkan vid sammanträde med CeSam 201805-02.
Personalutskottet föreslog 2018-05-23, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad policy antas enl förslag.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 18
Tjänsteskrivelse från HR-chef Cecilia Hagström, daterad 2018-05-13
Förslag till reviderad policy
Protokoll från CeSam 2018-05-02
Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 30
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17
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Policy för likabehandling och mångfald
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27, § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderad policy
antas enl förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, LELE)
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Dnr KS 335-2017, SBN 78-2017

§ 140 Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Svalövs
kommun 2017 - 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kostpolicy för perioden 2017-2022 samt måltidsriktlinjer till kostpolicy för
perioden 2017-2022 antas att gälla i Svalövs kommun.

Kommunstyrelsens beslut
2. Dokumentet förändras på följande sätt: Ändringsyrkande: s 7, under
rubriken ”Hållbar”: ”Livsmedel som på något sätt påverkats av antibiotika i
tillväxtfrämjande syfte ska aldrig användas”.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2016 har arbetet med att ta fram ett förslag gällande måltidsinriktning
initierats på uppdrag av KS.
År 2017 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att bifalla förslag till projektplan
gällande arbetsgång för ny Kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Under 2017 har
arbetet med att ta fram ett förslag till uppdaterad kostpolicy med dess riktlinjer
initierats i arbetsgrupper sektorsvis och med återkoppling till projektgrupp inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fatta beslut att anta ny kostpolicy med tillhörande
riktlinjer för perioden 2017 -2022.
Ärendet återremitterades av KS för remiss till de i kommunfullmäktige
representerade politiska partier samt de kommunala nämnderna för yttrande
senast den 2018-01-31.
Yttranden har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
PRO:s samrådsgrupp, Centerpartiet och Feministiskt initiativ.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-23, § 80, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kostpolicy för perioden
2017-2022 samt måltidsriktlinjer till kostpolicy för perioden 2017-2022 antas att
gälla i Svalövs kommun.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av Maria Randau, kökschef.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-23, § 80
Ny Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för perioden 2017 - 2022 samt bilaga
Måltidsriktlinjer till kostpolicy för perioden 2017 - 2022.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Charlotta Eldhs
(MP), Ann Petterssons (M) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Kostpolicy för perioden 2017-2022 samt måltidsriktlinjer
till kostpolicy för perioden 2017 - 2022 antas att gälla i Svalövs kommun.
Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Ann Pettersson (M) och Eva
Olofsson (C): Dokumentet förändras på följande sätt: Ändringsyrkande: s 7,
under rubriken ”Hållbar”: ”Livsmedel som på något sätt påverkats av antibiotika
i tillväxtfrämjande syfte ska aldrig användas”.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons (C) m fl
ändringsyrkande och Torbjörn Ekelunds (L) avslagsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE)
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Dnr KS 606-2014, SBN 175-2016

§ 141 Yttrande med anledning av beviljat
prövningstillstånd i mål M 10717/17 Svalövs kommun ./.
Svenska Kaolin AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och
överlämnas till mark- och miljööverdomstolen.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har förelagts att senast 2017-04-25 yttra sig över
överklagande i mål M10717-17. Målet rör ansökan om tillstånd för täkt av
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl.
i Eslövs kommun m.fl. Målet prövades av Växjö tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen (målnummer M1180-14) och dom avkunnades 2017-10-23. Den
domen har nu överklagats och kommunen har så som part i målet förelagts att
yttra sig.
Kommunen har beviljats anstånd till och med 2018-06-08 att inkomma med
yttrandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-28, § 72, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens
eget och överlämnas till mark- och miljööverdomstolen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 72
Förslag till yttrande med anledning av beviljat prövningstillstånd, daterat 201806-04
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens föreläggande, daterat 2018-04-04
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i mål M1180-14 av den 23
oktober 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V), Torbjörn Ekelund
(L), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1)
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och överlämnas till
mark- och miljööverdomstolen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (inkl yttrande)
Söderåsens miljöförbund
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Eslövs kommun
Klippans kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 155-2018, SBN 160-2018

§ 142 Dagvattenplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen dagvattenplan antas.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till dagvattenplan har tagits fram av NSVA, Svalövs kommun och
Söderåsens miljöförbund. Syftet med dagvattenplanen är att utgöra ett operativt
dokument för både NSVA och kommunen samt presentera en långsiktig plan
för dagvattenhantering. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra
förutsättningar för att dagvattenledningsnätet ska klara av att ta hand om ett 10årsregn i befintliga områden samt 20-årsregn i nybyggda områden enligt
Svenskt vattens branschpraxis. Planen har arbetats fram utifrån den
dagvattenpolicy som kommunfullmäktige antog 2013-03-25.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-04-24, § 56, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreslagen dagvattenplan
antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-24, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse
Dagvattenplan för Svalöv kommun
Bilagor 1-3

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreslagen
dagvattenplan antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, MNVR)
NSVA (kundservice@nsva.se)
SMFO (info@smfo.se)
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Dnr KS 161-2018, SBN 25-2018

§ 143 Laddstolpar, strategi för utbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB SvalövsLokaler
och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för installation av
laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen
2. Strategin ska omfatta parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser
3. En politisk styrgrupp med företrädare för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler
ska utses. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter. Företrädare för
Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen
4. En tjänstemannagrupp med företrädare från kommunen, AB
Svalövbostäder och AB Svalövslokaler tillsätts för uppdraget, med
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg som sammankallande.
5. Förslag till strategi ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden senast
på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december 2018.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, utses Jan Zielinski
(S) (sammankallande), Andrej Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L) till
kommunstyrelsens representanter i styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Antalet elbilar och elhybridbilar ökar och kommer att öka kraftigt de närmaste
åren. Kommunen med helägda dotterbolag behöver därför ta fram en strategi
över var och hur laddstolpar ska sättas upp på parkeringsplatser runt om i
kommunen, för att underlätta processen mot ett mer hållbart och samhälle och
för att stärka kommunens miljöprofil.
Behov av laddstolpar kan finnas vid flerbostadshus, vid kommunens
arbetsplatser, på allmänna parkeringar men även på privata parkeringar.
Eftersom det också byggs nya flerbostadshus med tillhörande parkeringar, är
det viktigt att förbereda för laddstolpar på dessa platser.
Utöver placering av stolpar, ska teknikval och betalningssystem beaktas, liksom
förslag på om kommunen ska investera i och/eller ansvara för laddstolparna
eller om privata företag ska göra det.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-22, § 75, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för
installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 2)
Strategin ska omfatta parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB
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SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser. 3) En
politisk styrgrupp med företrädare för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler ska
utses. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter. Företrädare för
Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen. 4) En tjänstemannagrupp
med företrädare från kommunen, AB Svalövbostäder och AB Svalövslokaler
tillsätts för uppdraget, med företrädare för AB SvalövsLokaler som
sammankallande. 5) Förslag till strategi ska redovisas för
samhällsbyggnadsnämnden senast på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i september 2018.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-22, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M), Charlotta Eldhs
(MP) och Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB SvalövsLokaler och AB
SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för installation av laddstolpar för
el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 2) Strategin ska omfatta
parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB SvalövsBostäder, AB
SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser. 3) En politisk styrgrupp med
företrädare för Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler ska utses. Styrgruppen ska bestå av fem
ledamöter. Företrädare för Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen.
4) En tjänstemannagrupp med företrädare från kommunen, AB Svalövbostäder
och AB Svalövslokaler tillsätts för uppdraget, med samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg som sammankallande. 5) Förslag till strategi ska redovisas för
samhällsbyggnadsnämnden senast på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i december 2018.
Torbjörn Ekelund (L): Ärendet återremitteras.
Jan Zielinski (S): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, utses
Jan Zielinski (S) till kommunstyrelsens representant och sammankallande i
styrgruppen.
Kim Hellström (SD): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
utses Andrej Nilsson (SD) till kommunstyrelsens representant i styrgruppen.
Stefan Pettersson (M): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
utses Torbjörn Ekelund (L) till kommunstyrelsens representant i styrgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (L) återremissyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Torbjörn Ekelunds (L) återremissyrkande.
Nej-röst bifall till Torbjörn Ekelunds (L) återremissyrkande.
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Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster för avslag på och 1 nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds (L)
återremissyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att avslå Torbjörn Ekelunds
återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 1
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Jan Zielinskis (S), Kim Hellströms
(SD) och Stefan Pettersons (M) resp yrkanden vad gäller representanter i
styrgruppen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Beslutet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler
Jan Zielinski (S)
Andrej Nilsson (SD)
Torbjörn Ekelund (L)
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, MNVR)
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Dnr KS SBN 196-2018

§ 144 Strategiskt markköp av del av Billeberga 12:1
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förvärv av del av Billeberga 12:1 för en köpeskilling om 450 000 kr/ha,
godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala
markreserven.
2. Medel motsvarande 5 450 000 kronor avsätts av KF för förvärvet av del
av Billeberga 12:1, inklusive lagfartskostnad samt erforderlig
fastighetsbildning.
3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna
köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Del av Billeberga 12:1 består idag av jordbruksmark och är belägen vid väg 17.
Marken är av strategisk betydelse för kommunen och området ingår i
planprogrammet för Billeberga och pekas ut som ett framtida handelsområde
med dess viktiga läge utmed väg 17. Detta medför att det finns förväntningar på
marken om ändrad markanvändning.
NAI Svefa gjorde 2017-08-31 ett värdeutlåtande för Billeberga 12:1 m.fl. Det nu
aktuella området på Billeberga 12:1 är grannfastighet till det värderade
markområdet. Markområdena skiljer sig åt genom att viss del av området som
NAI Svefa värderade har en befintlig detaljplan. De delarna i värdeutlåtandet
som består av enbart jordbruksmark bedömer förvaltningen vara applicerbart på
det aktuella markområdet på Billeberga 12:1.
NAI Svefa skriver:
”I områden med bättre åkermark ligger priserna endast marginellt över vad som
anses vara ett rimligt värde för jordbruksmark i närområdet. Då bör man
emellertid ha i åtanke att i princip all tätortsnära jordbruksmark har ett viss
förväntningsvärde vilket påverkat prissättningen (även då marken avses
fortsätta nyttjas inom jordbruket).”
Genomsnittspriset för åkermark är enligt jordbruksverkets statistik 202 000
kr/ha (20,20 kr/kvm) för 2015. LRF anger ett värde på 343 000 kr/ha (34,30
kr/kvm) för 2016. NAI Svefa skriver att värdet av +9-jord bedöms 2017 till ca
375 000 kronor/ha 37,50 kr/kvm). I värderingen för Billeberga 12:1 m.fl. ges ett
riktvärde för jordbruksmarken på 45 kr/kvm, dvs 450 000 kr/ha. Förvaltningen
gör bedömningen att jordbruksverkets statistik ligger i underkant och riktvärdet
på 45 kr/kvm är applicerbart på det aktuella objektet.
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att marknadsvärdet för det
aktuella objektet uppgår till 450 000 kr/ha, totalt 5,31 miljoner kronor för 11,8
ha. Detta grundar sig på jordbruksmarkvärde med ett visst förväntningsvärde.
Marken, del av Billeberga 12:1, är idag utarrenderad med en intäkt på ca 52
000 kr/år. Arrendet kommer endast delvis att täcka kommunens kapitalkostnad
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för marken. Kommunen har rätt att efter år 2020 säga upp alternativt
omförhandla arrendeavtalet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-22, § 78, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga
12:1 för en köpeskilling om 450 000 kr/ha, godkänns. Köpet blir ett strategiskt
markförvärv för den kommunala markreserven. 2) Medel motsvarande 5 450
000 kronor avsätts av KF för förvärvet av del av Billeberga 12:1, inklusive
lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning. 3) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna köpehandlingar och andra
nödvändiga handlingar i ärendet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av funktionsansvarig mark och
exploatering Elin Persson.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-22, § 78
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till köpekontrakt

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Ann Pettersons (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds
(L), Anneli Perssons (S) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förvärv av del av Billeberga 12:1 för en köpeskilling om
450 000 kr/ha, godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den
kommunala markreserven. 2) Medel motsvarande 5 450 000 kronor avsätts av
KF för förvärvet av del av Billeberga 12:1, inklusive lagfartskostnad samt
erforderlig fastighetsbildning. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas att underteckna köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar i
ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, JBN, AAN, MNVR, HAHZ)
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Dnr KS 163-2018, SBN 199-2018

§ 145 Höjd medlemsavgift för deltagande kommuner i
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Kommunstyrelsens beslut
1. Medlemsavgiften höjs för medlemskommunerna i Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté med 50 000 kronor från och med 2019. Det
innebär en höjning av medlemsavgiften från nuvarande 105 000
kronor/kommun till 155 000 kronor/kommun och att avgiften därefter
årligen räknas upp enligt konsumentprisindex. Höjningen ska beaktas i
samband med kommunens arbete med kommande års budget och
flerårsplan.
2. Medlemsavgiften 2018 höjs med 20 000 kr per kommun till
vattenvårdskommittén för att kunna finansiera projekt redan 2018.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.
3. Landskrona stad får det bidrag som söks från Vattenmyndigheten för
samordning och administration av vattenrådet eftersom det är de som
utför arbetet.
4. Förslagen antas under förutsättning att ingående kommuner fattar
samma beslut och att ett samarbetsavtal tas fram som reglerar arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Medlemsavgiften för kommunerna i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har
varit densamma i över 20 år. För att åter igen komma igång med ett aktivt
vattenvårdsarbete och arbeta för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten,
behövs ekonomiska medel som kan användas som medfinansiering när statliga
medel söks. Det är därför rimligt att höja medlemsavgiften med 50.000 kronor
och sedan indexuppräkna den årligen.
För att komma igång med vattenvårdsåtgärder redan under 2018, när 90
miljoner har avsatts av regeringen för anläggande och restaurering av
våtmarker, behövs ett tillskott av medel redan nu. Därför äskas ekonomiska
medel i tilläggsbudgeten innan sommaren på 20.000 kronor/kommun.
Det är också skäligt att det bidrag som årligen tilldelas vattenrådet från
Vattenmyndigheten för administration tillfaller Landskrona kommun. Detta är ett
arbetssätt som används av flera andra vattenråd. I praktiken innebär det att
pengarna går till miljöförvaltningen i Landskrona stad som är samordnare och
sekretariat och hanterar ekonomin för Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och
vattenråd.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-22, § 81, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag
till beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av miljöstrateg Charlotta Lundberg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2018-05-23
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-22, § 81
Förvaltningens förslagsskrivelse
Protokoll från Saxån-Braåns vattenvårdskommitté

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S),
Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson (M) och Ann
Pettersson (M): 1) Medlemsavgiften höjs för medlemskommunerna i SaxånBraåns vattenvårdskommitté med 50 000 kronor från och med 2019. Det
innebär en höjning av medlemsavgiften från nuvarande 105 000
kronor/kommun till 155 000 kronor/kommun och att avgiften därefter årligen
räknas upp enligt konsumentprisindex. Höjningen ska beaktas i samband med
kommunens arbete med kommande års budget och flerårsplan. 2)
Medlemsavgiften 2018 höjs med 20 000 kr per kommun till
vattenvårdskommittén för att kunna finansiera projekt redan 2018. Anslaget
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 3) Landskrona
stad får det bidrag som söks från Vattenmyndigheten för samordning och
administration av vattenrådet eftersom det är de som utför arbetet. 4) Förslagen
antas under förutsättning att ingående kommuner fattar samma beslut och att
ett samarbetsavtal tas fram som reglerar arbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté
Eslövs kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, CLG, MNVR, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 129-2017

§ 146 Motion, Utredning om Friskvårdspengen i Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls avs punkterna 1) och 2).
2. Motionen anses besvarad avs punkt 3).

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion i vilken bl. a.
följande framgår: Svalövs kommun erbjuder en friskvårdspeng till de anställda.
Denna peng har inte räknats upp på flera år. Inte heller har det genomförts
någon uppföljning av friskvårdspengens effekter för hälsan hos anställda. För
att veta effekterna i Svalövs kommun och även i ett större perspektiv, kan det
vara lämpligt att göra en omvärldsanalys och gärna inom, eller tillsammans med
familjen Helsingborg. En analys kan innehålla uppgifter om hur många som
använder sig av friskvårdsbidraget och de som inte gör det. Det kan faktiskt
vara så att andra åtgärder kan vara mer betydelsefulla när det gäller hälsa och
välmående hos anställda och då också för den gruppen som idag inte använder
sig av friskvårdspengen. Men tanke på de relativt höga sjuktalen, anser vi att
det är angeläget att vi som arbetsgivare fördjupar oss i frågan och då behöver
vi ett underlag att utgå från.
I motionen föreslås att:


En utredning om friskvårdspengens effekter inom kommunen utreds.



En omvärldsanalys genomförs.



Utredningen ska mynna ut i förslag om åtgärder, för att minska
sjukfrånvaron.

Kommunfullmäktige fattade 2017-04-24, § 73, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2017-05-12 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 om motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet fattade 2018-05-24, § 15, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande antas som personalutskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen bifalls avs punkterna 1) och 2). 2) Motionen anses
besvarad avs punkt 3).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 15
Förslag till yttrande från personalutskottets ordförande, daterat 2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2017-05-12
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-24, § 73
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C), inkommen 2017-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S) och Eva
Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls avs
punkterna 1) och 2). 2) Motionen anses besvarad avs punkt 3).

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

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CHM, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 287-2017

§ 147 Motion, anställning av personer med arbetshinder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut 2017-11-27, § 161.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in
en motion rörande anställning av personer med arbetshinder. I motionen
framgår bl. a. att centerpartiet anser att det finns en bredd i arbetsuppgifter
inom kommunen som borde göra det möjligt även för dem med arbetshinder, att
utföra arbete som skapar mervärde för dem själva, kommunen som
organisation och kommuninvånarna.
Centerpartiet efterfrågar en kartläggning av både möjligheter och behov, samt
även vad som kan eventuellt kan krävas i form av extra arbetsledning. Detta för
att få en ungefärlig uppfattning om de ekonomiska kostnaderna.
I motionen föreslås att:


Kommunen utreder förutsättningarna för anställning av personer med
arbetshinder med målet ett varaktigt antal anställda.

Kommunfullmäktige fattade 2017-09-25, § 133, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2017-11-01 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 om motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet föreslog 2018-05-23, § 17, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161.
Kommunfullmäktige fattade då bl a följande beslut: Kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att leda och samordna genomförandet
arbetsmarknadsprojekt 2018 /…/. Projektet föreslås finansieras genom
omfördelning av maximalt 3,5 miljoner kronor från avsatta medel för statlig
ersättning för nyanlända samt statligt stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
enligt SFS 2015:503. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden,
byggnads- och räddningsnämnden, socialnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden att delta i arbetsmarknadsprojekt 2018 /…/.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 17
Förslag till yttrande över motionen från personalutskottets ordförande, daterat
2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(38)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-04

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-27, § 161
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2017-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 133
Motion från Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C)
inkommen 2017-09-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Krister Olssons (S) och Eva Olofssons
(C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 397-2017

§ 148 Motion, likabehandling i en korruptionsfri miljö
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3).
2. Motionen bifalls avs punkterna 4) och 5).

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande likabehandling i en
korruptionsfri miljö.
I motionen föreslås att:


Kommunstyrelsen tar på sig ledartröjan i arbetet att ta fram ett nytt
regelverk som på ett effektivt sätt sätter stopp för korruption, nepotism,
ojämlikhet, övergrepp och trakasserier mot såväl anställda som boende
i Svalövs kommun.



Samtliga politiska organ uppdras att inkomma med förslag och
remissvar till kommunstyrelsen.



Kommunalt ägda företag uppdras att inkomma med förslag och
remissvar till kommunstyrelsen.



Svalövs kommun utbildar såväl politiker som tjänstemän i frågor som rör
likabehandling, korruption, trakasserier och övergrepp utifrån de
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar efter genomgånget arbete.



Kommunstyrelsen utreder om man kan inrätta en funktion som
förmedlar och kommunicerar visselblåsare i organisationen.

Kommunfullmäktige fattade 2018-01-29, § 9, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet fattade 2018-05-23, § 16, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande antas som personalutskottets eget.
Vidare föreslog personalutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3). 2)
Motionen bifalls avs punkterna 4) och 5).

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 16
Förslag till yttrande från personalutskottets ordförande, daterat 2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 9
Motion från Agneta Lenander (V) inkommen 2017-12-18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C) och Agneta Lenanders (V) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3). 2)
Motionen bifalls avs punkterna 4) och 5).
Torbjörn Ekelund (L) och Stefan Petersson (M): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande avs motionens punkter 4)
och 5), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer proposition på eget m fl (avslag) och Torbjörn Ekelunds m fl
(bifall) yrkande avs motionens punkter 1) – 3), och finner att kommunstyrelsen
antar Jan Zielinskis m fl yrkande.

Protokollsanteckning
Agneta Lenander (V): ”Är nöjd med svaret att vi ska utbilda politiker och
tjänstemän. Genom bifall av de två sista punkterna ser vi i (V) att kommunen
och personalutskottet tar frågan på allvar.”

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2018

§ 149 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen under perioden 2018-05-03 –
05-23.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201806-04.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 171-2018

§ 150 Granskning av hantering av drifts- och
investeringsmedel inom Sektor utbildning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktiges presidium att
initiera en granskning av revisionen av hanteringen av drifts- och
investeringsmedel inom Sektor utbildning.

Sammanfattning av ärendet
Vid uppföljning har det konstaterats att det använts driftsmedel för inventarier
inom Sektor utbildning. Eftersom det förekommit i flera fall, finns det anledning
att genomföra en granskning av hanteringen.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av utbildningschef Hans Dahlquist

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström (SD),
Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson (M), Agneta Lenander (V) och Fredrik
Jönsson (C): 1) Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktiges
presidium att initiera en granskning av revisionen av hanteringen av drifts- och
investeringsmedel inom Sektor utbildning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, HSDT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1 - § 143 – Uppförande av laddstolpar för
elbilar
Ledamöter
1 Jan Zielinski
2 Fredrik Jönsson
3 Stefan Pettersson, tjg ers för O Röstin, 1:e vice ordf
4 Andrej Nilsson, tjg ers för T Nilsson, 2:e vice ordf
5 Krister Olsson
6 Eva Olofsson
7 Ann Pettersson
8 Kim Hellström
9 Anneli Persson
10 Agneta Lenander (V), tjg ers för H Andersson (C)
11 Torbjörn Ekelund
12 Ingrid Ekström
13 Charlotta Eldh
SUMMA

Justerare

S
C
M
SD
S
C
M
SD
S
V
L
SD
MP

Utdragsbestyrkande

Ja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nej

1
1
1
12

1

Avstår

Jävig

