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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15:45
Ajournering, kl. 14:25 – 14:40

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordf §§ 18 - 22
Fredrik Jönsson (C), vice ordf §§ 18 – 22, tjänstgörande ordf §§ 23 - 32
Teddy Nilsson (SD)
Ann Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Linda Lindberg (SD) §§ 23 – 32, tjänstgörande ersättare för Birgitta
Jönsson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Linda Lindberg (SD) §§ 18 - 22
Marie Irbladh (C)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Paul Eklund, personalchef
Michael Andersson, administrativ chef §§ 28 - 29
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef §§ 18 – 22, 32 c
Mari-Anne Kristensen, ekonom §§ 18 – 20
Cathrin Mårtensson, HR-strateg, §§ 28 – 32 a
Louise Linde, nämndsekreterare
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Dnr 12-2016

§ 19 Ekonomisk årsrapport 2016 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Ekonomisk årsrapport 2016 för kommunstyrelsen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag
Ekonomisk årsrapport 2016 för kommunstyrelsen, daterad 2017-02-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN)
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Dnr 59-2017

§ 20 Överföring av investeringar till 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna överföring på 154 000 kr för projekt inom kommunstyrelsens
arbetsutskott enligt bilaga 1.
2. Godkänna överföring på 4 274 000 kr för projekt inom
Bildningsnämnden enligt bilaga 2.
3. Godkänna överföring på 11 402 000 kr för projekt inom
samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 3.
4. Godkänna överföring på 600 000 kr för projekt inom vård och
omsorgsnämnden enligt bilaga 4.
5. Godkänna överföring på 150 000 kr för projekt inom bygg och
räddningsnämnden enligt bilaga 5.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 ska beslutas enligt
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är
påbörjade, men som försenats.Totalt begärs16.842.000 kr överförda till 2017.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-02-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. Godkänna överföring på 154 000 kr för projekt inom
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1. 2. Godkänna överföring på 4
274 000 kr för projekt inom Bildningsnämnden enligt bilaga 2. 3. Godkänna
överföring på 11 402 000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsnämnden enligt
bilaga 3. 4. Godkänna överföring på 600 000 kr för projekt inom vård och
omsorgsnämnden enligt bilaga 4. 5. Godkänna överföring på 150 000 kr för
projekt inom bygg och räddningsnämnden enligt bilaga 5.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN)
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Dnr 114-2016

§ 21 Uppföljning av intern kontrollplan 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationen noteras
2. Kommunstyrelsen bedömer att god intern kontroll i Svalövs kommun
har uppnått under 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2016-08-15 § 115, förslag till intern kontrollplan 2016.
Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 23 kontrollmoment där
risken bedömdes som hög. Urvalet gjordes ur en bruttolista där risken bedömts
utifrån sannolikhet och konsekvens.
Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Svalövs kommunfullmäktige reviderade 2012 policyn för intern kontroll.
Revideringen innebär att kommunen nu koncentrerar sig mer och är bättre på
moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mer
enhetliga och likartade i hela kommunen.
Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i organisationen där vi
jobbar strukturerat utifrån beslutad modell. Man kan konstatera en klar
förbättring jämfört med 2015 års uppföljning då endast 12 av de 20 moment
utförts. Kvaliteten i utförd intern kontroll har i flera fall dessutom höjts.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) och Fredrik
Jönsson (C): 1. Informationen noteras. 2. Kommunstyrelsen bedömer att god
intern kontroll i Svalövs kommun har uppnått under 2016.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 60-2017

§ 22 Revers till Folkets Hus föreningen i Svalöv
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Medge att återstående 3 amorteringar av utlämnat lån till förening får
ske vid utgången av åren 2017-2019.

Deltar ej
Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning av ärendet
Folkets Hus föreningen i Svalöv erhöll 1992 ett lån från Svalövs kommun på
300 000 kronor. Lånet avsåg om- och tillbyggnad av samlingslokal Svalöv-S
Svalöv 2:5 och gavs mot säkerhet i pantbrev i fastigheten. Lånet var till och
med år 2008 ränte- och amorteringsfritt.
Kommunstyrelsen i Svalövs kommun beslutade därefter i december 2008 att
förändra villkoren. Beslutet innebar att lånet skall amorteras på 10 år d.v.s. med
30 000 kr per år under perioden 2009-2018. Betalningar ska ske senast 31
december respektive år. Ränta debiteras inte.
Föreningen har under 2009-2015 betalt av enligt kommunens beslut. Det
återstår vid utgången av 2016 90 000 kronor att amortera.
Föreningen har nu inkommit med en begäran om att skjuta återstående 3
amorteringar till åren 2017-2019. Man vill således hoppa över 2016 års
betalning.
Föreningen hänvisar till bristande ekonomiska möjligheter ur ett kort perspektiv.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsen ordförande, 2017-02-14
Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-08, § 194
Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 246
Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-06, § 165
Kommunstyrelsens protokoll 2005-12-05, § 199
Kommunstyrelsens protokoll 2004-11-08, § 198
Kommunstyrelsens protokoll 2003-11-03, § 204
Kommunfullmäktiges protokoll 1998-10-26, § 111
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Ann Pettersson (M): Medge att
återstående 3 amorteringar av utlämnat lån till förening får ske vid utgången av
åren 2017-2019.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Ajournering, kl. 14:25 – 14:40
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Dnr 808-2015

§ 23 Motion, Handelspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvis ning till kommunstyrels ens arbets uts kotts yttr ande.

1. Bifall till motionen.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M) och Fredrik Jönsson (C) deltar ej i
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 2015-05-25 att förvaltningen
ges i uppdrag att i samarbete med näringslivsrådet utarbeta en tydlig
handelspolicy och handlingsplan för handel och besöksnäring i Svalövs
kommun.
Kommunstyrelsens ordförande har formulerat ett svar där hon bland annat
skriver att det i dagsläget inte är aktuellt att arbeta fram en handelsplan och
handelspolicy. En ny näringslivsstrategi är precis beslutad, kommunen har
projektet säker handel samt att arbetet med skapandet av en vision ska
påbörjas. Att lägga mer arbete på förvaltningen för att plocka fram ytterligare
handelsplan och policys är inte aktuellt.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen som avslagen.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsen ordförande, daterat 2017-02-23
Remittering av motion, daterad 2015-07-27
Motion från Teddy Nilsson (SD), daterad 2015-05-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
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Dnr 1026-2015

§ 24 Motion, Krav om registerutdrag för
omsorgspersonal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifall till motionen.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M) och Fredrik Jönsson (C) deltar ej i
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 2015-08-17 att det införs krav
på utdrag ur belastningsregistret för anställning av omsorgspersonal samt att
det uppförs en rutin för begäran av registerutdrag gällande omsorgspersonal.
Kommunstyrelsens ordförande har formulerat ett svar där hon bland annat
skriver att kommunen idag har krav på på registerutdrag från de personer som
anställs inom barnomsorgen, LSS fritids och korttids, samt på HVB hemmen.
Detta kan kommunen begära enligt svensk lagstiftning. Det finns rutiner och
dokument som styr hur och när vi ska begära in registerutdrag vid anställningar.
När det gäller omsorgspersonal så ger oss lagen inget lagstöd att genomföra
detta. Dock är det möjligt för en arbetsgivare att be att den anställde själv begär
ett utdrag från belastningsregistret, för att sedan på frivillig basis överlämna till
arbetsgivaren.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen som avslagen.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsen ordförande, daterat 2017-02-23
Remittering av motion, daterad 2015-09-16
Motion från Teddy Nilsson (SD), daterad 2015-08-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare
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Dnr 1368-2015

§ 25 Motion, Förstärka Svalövs antirasistiska arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Med hänvi sni ng till kommunstyr els ens ar betsuts kotts yttrande avsl ås m oti onens punkt 1, punkt 2 och 3 ans es bes var ade oc h punkt 4 bi falls.

1. Motionen lämnas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) Teddy Nilsson
(SD) och Linda Lindberg (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander (V) föreslår i
motion, daterad 2015-11-16, följande : 1. Svalövs kommun anställer en strateg
med särskit ansvar för det antirasistiska arbetet. 2. Att denna strateg författar
och ansvarar för ett tillgängligt styrdokument som har förankring i aktuell
forskning, dokumentation och fakta -som ett hjälpmedel för att förbättra
kommunens jämlikhetsarbete samt synliggöra och åtgärda strukturell rasism. 3.
Att Svalövs kommun upprättar en policy och handlingsplan mot rasism 4. Att
Svalövs kommun polisanmäler alla hatbrott och brott som riktas mot anställda
och att detta tydliggörs redan på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens ordförande har formulerat ett svar där hon bland annat
skriver att det idag finns det en policy för likabehandling och mångfald samt en
likabehandlings och mångfaldsplan som tydligt beskriver Svalövs kommuns
policy, förhållningssätt och hur arbetet ska genomsyras i Svalövs kommun. I
denna plan ingår då även det antirasistiska arbetet. Inom Familjen Helsingborg
har det också skapats en verktyglåda kring arbetet med mångfald.
Verktygslådan kommer att kunna användas av HR-personal och chefer som
stöd i arbetet för att öka öppenheten och inkluderingen samt att bryta normer
som finns ute på arbetsplatserna.
I de fall Svalövs kommun får vetskap om hatbrott och hot som riktats mot
anställda så polisanmäls dessa händelser. Men på kommunens hemsida är
detta inte tydliggjort och det kan vi bli bättre på.
Men hänvisning till ovanstående anses punkt 1. Avslagen 2. Besvarad 3.
Besvarad 4. Bifallen.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsen ordförande, daterat 2017-02-23
Remittering av motion, daterad 2015-12-07
Motion ifrån Linn Alenius Wallin (FI), Charlotta Eldh (MP) och Agneta Lenander
(V), daterad 2015-11-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
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Dnr 348-2016

§ 26 Motion, politikens roll i upphandlingsprocesserna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifall till motionen.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD) och Linda
Lindberg (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) föreslår i en motion daterad 2016-0912 att det tas fram en ny upphandlingsprocess där politiker har möjlighet att
besluta om kriterier för upphandling samt att upphandlingsprocessen ska
omfatta även de helägda dotterbolagen.
Kommunstyrelsens ordförande har formulerat ett svar där hon bland annat
skriver Svalövs kommun idag har ett inköpssamarbete där Lunds kommun gör
de faktiska upphandlingarna på Svalövs och andra kommuners uppdrag. I
september 2015 tecknades ett samverkansavtal med Lunds kommun, inklusive
en bilaga. I den bilagan finns en punkt som reglerar Svalövs kommuns
möjligheter att påverka processen. Denna möjlighet har Svalöv dock inte
utnyttjat, vilket kommunen borde göra. För det är av stor vikt att Svalövs
kommun får vara med och påverka i dessa processer.
Därför förslår hon att kommunen startar arbetet med att arbeta ta fram en ny
inköpspolicy för Svalövs kommun. Detta arbete bör startas så snart som möjligt.
Hur kommunen gör med de helägda dotterbolagen, anser hon bör vara en bred
politisk dialog, där vi eventuellt får se över ägardirektiven.
Med hänvisning till ovanstående anses: Punkt 1. Bifallen, punkt 2. Besvarad.

Beslutsunderlag
Svar från kommunstyrelsen ordförande, daterat 2017-02-24
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-18
Remittering av motion, daterad 2016-10-25
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) daterad 2016-09-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Bifall till motionen

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
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Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
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Dnr 23-2017

§ 27 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
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.
Vid beslut i kommunfullmäktige 2015-10-26 § 174 antogs ordförandes förslag till
kalendarium där det anges att redovisning av ej besvarade motioner ska ske vid
fullmäktiges sammanträde i mars.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-02-20
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2017-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 174

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 623-2009

§ 28 Tolkning, ersättning till förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för resor utgår vid
kommunfullmäktiges presidiums närvarorätt vid nämnders och styrelser
möten.

Deltar ej
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning av ärendet
Frågan har väckts huruvida kommunfullmäktiges presidium har rätt till
ersättning (sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning) när de utnyttjar sin rätt att närvara vid nämnders och styrelsers
sammanträden i sin egenskap av ordförande eller vice ordförande i
kommunfullmäktige (KS Dnr 1089-2014).
Saken är reglerad vad gäller kommunstyrelsens presidium, där det framgår av
bilaga 2) till ersättningsbestämmelser att ersättning ej utgår (Regler för arvode
och ersättning för förlorad arbetsinkomst för förste och andre vice ordföranden i
kommunstyrelsen, rev av EPU 2010-05-04, § 27).
Mot bakgrund av detta föreslås arbetsutskottet ta ställning till huruvida
ersättning skall eller inte skall utgå för fullmäktiges presidium

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2017-02-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst samt ersättning för resor utgår vid kommunfullmäktiges
presidiums närvarorätt vid nämnders och styrelser möten.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.

Jäv
På grund av jäv deltar Ann Pettersson (M) ej i handläggning av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (KET, MAN)
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Dnr 12-2017

§ 29 Uppdrag översyn politisk organisation och
ersättning till förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
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.

Sammanfattning av ärendet
Under tidigare mandatperioder har det funnits en särskild demokratiberedning
under kommunfullmäktige som bland annat arbetat med organisations- och
ersättningsfrågor. Då det nu inte finns en sådan, önskar kommunfullmäktiges
presidium få ett uppdrag att ta ett initiativ till en dialog med gruppledarna om
dessa frågor för eventuella förändringar inför nästa mandatperiod.
Avsikten är för övrigt att kommunfullmäktiges presidium ska få ett tydligt ansvar
i dessa frågor i arbetsordningen, vilken kommunfullmäktige avses besluta om
före valet år 2018.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse ifrån kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2017-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson
(SD) och Ann Pettersson (M): 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.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 61-2017

§ 30 Personalpolitik
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Ann Pettersson
(M) och Linda Lindberg (SD): Ärendet bortläggs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28-2016

§ 31 Kurser och konferenser
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Inga kurser- eller konferensinbjudningar har inkommit sedan föregående möte.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 32 Information
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Medarbetarenkäten (dnr 409-2016)
b) Polisens trygghetsmätning 2016 (dnr 58-2017)
c) Svalövs ambassadörer (dnr 861-2013)

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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