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Dnr KS 59-2018 

§ 94 Flytt av anslag för kommunens 
bemanningsprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Vård- och omsorgsnämndens ram 2018 sänks med 633 400 kronor 
fördelat med 512 400 kronor på verksamhet vård och omsorg och med 
121 000 kronor på verksamhet LSS. 

2. Kommunstyrelsens ram 2018 höjs med 633 400 kronor fördelat med 
512 400 kronor på verksamhet vård och omsorg och med 121 000 
kronor på verksamhet LSS. 

3. Ramarna för 2019 och framåt korrigeras på motsvarande sätt med 
1 900 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-14, § 112, kring kommunens 
bemanningsprocesser innebär att resurserna ska samlas under 
kommunstyrelsen. Detta medför att anslag måste flyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 

Förändringen planeras per 2018-09-01 och påverkar därför 2018 med fyra 
månader och därefter helårsvärden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 §112  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Vård- och omsorgsnämndens ram 2018 sänks med 633 
400 kronor fördelat med 512 400 kronor på verksamhet vård och omsorg och 
med 121 000 kronor på verksamhet LSS. 2) Kommunstyrelsens ram 2018 höjs 
med 633 400 kronor fördelat med 512 400 kronor på verksamhet vård och 
omsorg och med 121 000 kronor på verksamhet LSS. 3) Ramarna för 2019 och 
framåt korrigeras på motsvarande sätt med 1 900 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MEKN, AAJN)  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 861-2013 / 40-2018 

§ 95 Svalövsambassadör 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer att inte utse någon ambassadör                
2018. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun har årets ambassadörer utsetts sedan 2005 i samband med 
Svalövsmässan som arrangeras vartannat år.  

Riktlinjerna för hanteringen av ambassadörsutnämnandet reviderades senast 
av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89.  

I enlighet med dessa kommer den som nominerats framöver att även kunna bli 
utsedd till ambassadör ett annat år än det år som vederbörande nominerades. 
Så har det inte varit tidigare och eftersom ingen av de nomineringar som 
inkommit under 2018 bedöms leva upp till ambassadörskapets syfte föreslås 
kommunstyrelsens arbetsutskott att inte utse någon ambassadör för 2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-20 
Reviderade riktlinjer, beslutade i arbetsutskottet 2018-07-30 § 89 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Kommunstyrelsens arbetsutskott 
väljer att inte utse någon ambassadör 2018. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)  
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Dnr KS 224-2018 

§ 96 Utredningsuppdrag - Trygghetsråd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att 
inrätta ett trygghetsråd under kommunstyrelsen. Utredningen skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger ett behov av att utveckla och strukturera kommunens arbete med 
trygghetsskapande åtgärder. Detta för att skicka en tydlig signal att Svalövs 
kommun vill öka sina ansträngningar för att skapa ett ännu tryggare samhälle 
för våra medborgare.  

Utifrån detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att 
inrätta ett trygghetsråd under kommunstyrelsen. Utredningen skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-01. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunens säkerhets- och 
beredskapssamordnare Niklas Schörling.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) och 
Teddy Nilsson (SD): Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda 
möjligheterna att inrätta ett trygghetsråd under kommunstyrelsen. Utredningen 
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CHM, KABD, MSDG, HSDT) 
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Dnr KS 286-2017 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Föreliggande yttrande antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (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.  

Beslutsunderlag 

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 Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: Föreliggande yttrande antas.  

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet 
yttrande.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna (efter beslut i fullmäktige)  
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Dnr KS 71-2018 

§ 98 Motion – Trelleborgsmodellen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls.  

Reservation:  

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C) reserverar sig till förmån för egna 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har 2018-03-12 lämnat in en motion angående att utreda 
möjligheterna för Svalövs kommun att införa Trelleborgsmodellen. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

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

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2018-08-15 
Remittering av motion, 2018-04-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 43 
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2018-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: Föreliggande yttrande antas.  

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet 
yttrande.  

Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Bifall till 
motionen.  

Torbjörn Ekelund: Avslag på Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande tar först upp sina egna m fl förslag till beslut och finner att utskottet 
avslår dem. 

Ordförande tar sedan upp Olof Röstins m fl förslag till beslut och finner att 
utskottet beslutar enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären (efter beslut i fullmäktige) 
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Dnr KS 351-2017 

§ 99 Motion - Huskurage 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Föreliggande yttrande antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Beslutsunderlag 

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 Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins 
(M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Föreliggande 
yttrande antas.  

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins 
(M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen 
anses bifallen med hänvisning till inkommet yttrande.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna (efter beslut i fullmäktige) 
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Dnr KS 42-2018 

§ 100 Motion - Ansluta Svalöv till #EttjämställtSkåne 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Föreliggande yttrande antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Beslutsunderlag 

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 Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: Föreliggande yttrande antas.  

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Motionen anses bifallen med hänvisning till inkommet 
yttrande.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna (efter beslut i fullmäktige) 
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Dnr KS 128-2018 

§ 101 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  

En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens 
arbetsutskott kvartal två 2018 har tagits fram. En synpunkt har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 2 
2018, daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.,  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 146-2018 

§ 102 Upphandling (förnyad konkurrensutsättning) 
Storage Area Network (lagringsmiljö) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Föreliggande reviderade förslag till förfrågningsunderlag godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande lagringsmiljö är idag ca 5 år gammal, och behöver av kapacitets- 
och lagringsskäl ersättas av en ny. 

Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet som 2018-05-28, § 70, fattade 
följande beslut: Föreliggande förslag till förfrågningsunderlag godkänns. 

Förnyad konkurrensutsättning fick till resultat att endast ett anbud inkom, och 
dessutom på en högre nivå kostnadsmässigt än bedömt. Mot den bakgrunden 
har upphandlingen avbrutits och samtliga tillfrågade underrättats. 

Skall-kraven har av den anledningen reviderats något för en ny 
upphandlingsomgång.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-27 
Förslag till förfrågningsunderlag, reviderat 
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 70 
Förslag till förfrågningsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD) 
och Olof Röstin (M): Föreliggande reviderade förslag till förfrågningsunderlag 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 103 Information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Arbetslöshet och sysselsättning 

Arbetsförmedlingen kan komma till mötet i oktober för att redovisa mer 
utförlig statistik.  

b) Tidplan för budgetarbetet 

Förslaget är att återrapporteringen från nämnderna skjuts till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-12.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 


