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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-05-14, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 114 – 134 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-11 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 115 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

a) Preliminär folkmängd per 2020-02-29 (Dnr KS 10-2020) 

b) SKR Cirkulär 20:17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 
tjänstepensionsavtalen m.m. samt SKR Cirkulär 20:19 - 
Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering 
av semester för semesteråret 2020 (Dnr 2-2020) 

c) Dom - Svalövs kommun ./. Torbjörn Ekelund - Laglighetsprövning - 
Tillfällig justering av arvode för kommunstyrelsens förste vice 
ordförande - Kammarrätten i Göteborg upphäver Förvaltningsrättens i 
Malmö dom (Dnr 27-2018) 

d) Kommunchef Stefan Larsson informerar om aktuell status vad gäller 
Covid-19 (Dnr 133-2020) 

e) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson informerar om initiativ 
från Familjen Helsingborg till stöd för Ängelholms flygplats. 

f) Utvecklingschef Katarina Borgstrand informerar om 1) aktuellt inom 
besöksnäringen, bl a vad gäller Leader-projektet Destination Söderåsen 
och uppsägning från Länsstyrelsen i Skåne län av arrendator av 
restaurangen i Skäralid och 2) NKI – Nöjd Kund-Index Insikt 2019 från 
SKR för Svalövs kommun. Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning gentemot företagare. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 116 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 
Personalutskottets protokoll 2020-04-24 
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2020-02-25 
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2020-02-25 
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2020-03-13 
Protokoll från NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 2020-03-19 
(konstituerande styrelsesammanträde) 
Protokoll från NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 2020-03-19  
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2020 

§ 117 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, 77, punkterna 6)1 och 7)2 
gällande ersättare i Rååns vattenråd och Rönneåkommittén upphävs. 

2. Till ombud i Rönneåns vattenråd efter Sven-Åke Nilsson (C) som avsagt 
sig uppdraget, väljs Lennart Pettersson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 valdes genom ett förbiseende 
representanter till fel organ med anledning av Sven-Åke Nilssons (C) 
avsägelse. Detta får genom nytt val rättas till. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 77, punkterna 6) och 7) 
Avsägelse från Sven-Åke Nilsson (C), daterad 2020-02-27 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN) 
Rååns vattenråd 
Rönneåkommittén (info@ronnea.se) 
Rönneåns vattenråd (info@ronnea.se) 
 
  

                                                   
1 Johan Wigrup (C) 
2 Marie Irbladh (C) 
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Dnr 71-2020 

§ 118 Årsredovisning 2019 – Kommunförbundet 
Medelpunkten 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten föreligger ännu inte. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförbundet Medelpunkten 
Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Klippans kommun 
Landskrona stad 
Perstorps kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr 72-2020 

§ 119 Årsredovisning 2019 – Samordningsförbundet 
Finsam Landskrona - Svalöv 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv 
föreligger ännu inte. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 
Landskrona kommun 
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Dnr 68-2020 

§ 120 Årsredovisning 2019 – Inera AB  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Inera AB föreligger ännu inte.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
Inera AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 69-2020 

§ 121 Årsredovisning 2019 – SKL Kommentus AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2019 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2019 för SKL Kommentus AB 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för SKL Kommentus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2019 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
SKL Kommentus AB 
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Dnr 6-2019 

§ 122 Internbudget 2020 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till internbudget för år 2020 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2020. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Förslag till internbudget 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till internbudget för år 2020 antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, AAN, EVLT) 
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Dnr KS 243-2019 

§ 123 Ansökan om partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 

2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 

3. Moderaterna beviljas partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att 
årsmötesprotokoll kommer kommunen tillhanda senast 2020-09-30.  

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".  

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 49, följande beslut: De i 
kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 2020 med att 
inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i 
Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) (revisionsberättelse från det lokala partiet 
avseende föregående år) och 4) (protokoll från partiets lokala årsmöte för 
innevarande år). Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2020-09-
30. 

Moderaterna har inkommit med ansökan om partistöd 2020, men ansöker om 
anstånd att inkomma med årsmötesprotokoll.  

Liberalernas och Feministiskt initiativ respektive ansökan om partistöd för 2020 
är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 30, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 
35 995 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3) 
Moderaterna beviljas partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att 
årsmötesprotokoll kommer kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28, § 30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49 
Ansökan om partistöd 2020 från feministiskt initiativ, inkommen 2020-04-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 112  
Ansökan om partistöd 2020 från liberalerna, inkommen 2020-04-14 
Ansökan om partistöd 2020 från moderaterna inkommen 2020-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (L) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 2) 
Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3) Moderaterna beviljas 
partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att årsmötesprotokoll kommer 
kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Liberalerna 
Moderaterna  
Feministiskt initiativ 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 147-2020 

§ 124 Medfinansiering av trygghetsmätning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2020 anslås maximalt 26 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.  

Sammanfattning av ärendet  
Polismyndigheten genomför regelbundet trygghetsmätningar. Dessa är normalt 
på kommunnivå, men med kommunal medfinansiering kan de genomföras per 
tätort.  

För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år 
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2020. Trygghetsmätningen 
kommer att genomföras under andra halvåret 2020. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 32, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2020 anslås maximalt 26 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds 
(M), Ingrid Ekströms (SD), Marie Irbladhs (C), Anneli Perssons (S), Kim 
Hellströms (SD), Stefan Petterssons (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD), 
Èmilie Lundgrens (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) För medfinansiering till Polismyndighetens 
trygghetsmätning hösten 2020 anslås maximalt 26 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT) 
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Dnr KS 82-2020, SBN 563-2019 

§ 125 Revisionsrapport, Granskning av färdtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Revisionens granskningsrapport och samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i samarbete med revisionskontoret inom 
Region Skåne och elva andra kommuner genomfört en granskning av 
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en 
ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne. I rapporten görs bedömningen att färdtjänsten till viss del bedrivs 
ändamålsenligt i Svalövs kommun. Revisorerna har beslutat att översända 
rapporten till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Ett yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden önskas senast under april månad 2020. 

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-04-23, § 58, följande beslut: 1) 
Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport antas och 
överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 58, med yttrande 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-08 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-04-08 
Revisionsrapporten ”Granskning av färdtjänst, Svalövs kommun” daterad 
januari 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Revisionens granskningsrapport och 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HAHZ) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen 
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Dnr 334-2019 

§ 126 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Kommunstyrelsens beslut   
 

1. Remissvar från bildningsnämnden, myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en 
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen  
fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål 
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i 
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Arbetsutskottet fattade 2020-02-25, § 12, följande beslut: 1) Förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad 2020-02-
12, remitteras till bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnads-
nämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 2) Nämndernas 
remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast vid dess 
sammanträde i april 2020. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 31, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Remissvar från bildningsnämnden, myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
noteras. 2) Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12, antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vik nämndsekreterare Sara 
Rävås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28, § 31 
Remissvar från bildningsnämnden 2020-04-06, § 36 
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Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26, § 38 
Remissvar från socialnämnden 2020-03-26, § 48 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 28 
Remissvar från myndighetsnämnden 2020-03-23, § 24 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 13 
Arbetsutskotts protokoll 2019-12-16, § 100 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson 
(KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Ingrid Ekström 
(SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Remissvar från bildningsnämnden, 
myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden noteras 

Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjds (M), Aase 
Jönssons (KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Ingrid 
Ekströms (SD) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i 
Svalövs kommun, daterat 2020-02-12, antas. 

Ajournering 15.00 – 15.15 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, MAN, LELE, SARA, HAHZ, LAHH) 
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Dnr 355-2019 

§ 127 Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12, uppdras 
förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast i september månad 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap 3 § framgår följande: 

”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utför av privata utförare.  

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”   

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020. 

På grund av den ökande arbetsbelastningen med anledning av Covid-19 
föreslår förvaltningen att förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast september månad 2020. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-28, § 33, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12 uppdras 
förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast i september månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11  
Kommunallagen (SFS 017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD) 
och Angelie Fröjd (M): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-
13, § 12, uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast i september månad 2020. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Vik nämndsekreterare Sara Rävås 
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Dnr 332-2019 

§ 128 Lokalprogram för återuppbyggnad av 
Kågerödslund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 230, punkt 2), gällande 
hyresavtal, upphäves. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas revidera lokalprogrammet, i 
samråd med bildningsnämnden, mot bakgrund av de nya 
förutsättningarna, samt att därefter genomföra 
byggentreprenadupphandlingen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog 2019-04-29, § 65, punkt 11), åt 
samhällsbyggnadsnämnden att före 1 september redovisa ett lokalprogram för 
nybyggnation av en föreningslokal samt lokaler för en förskoleavdelning på 
Kågerödslund för kommunfullmäktige, Programmet ska klarlägga vilka 
funktioner och ytor som krävs för att återuppföra byggnaden. Vid framtagandet 
ska berörda aktörer ges möjlighet att yttra sig.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 230, följande beslut: 1) 
Lokalprogram daterat 2019-09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund 
godkänns. 2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är träffat. 

Det har nu konstaterats att det saknas förutsättningar för träffande av 
hyresavtal med Kågerödslunds intresseföreningen. Mot bakgrund av behovet 
av lokaler för barnomsorg och för förenings- och samlingslokal, finns det ändå 
anledning att återuppbygga Kågerödslund, men då i enlighet med nya 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-19, § 230 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 246  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-26, § 141 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-11 
Programförklaring, daterad 2019-09-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Stefan 
Petterssons (M), Aase Jönssons (KD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 230, 
punkt 2), gällande hyresavtal, upphäves. 2) Samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas revidera lokalprogrammet, i samråd med bildningsnämnden, mot 
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bakgrund av de nya förutsättningarna, samt att därefter genomföra 
byggentreprenadupphandlingen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kågerödslunds intresseförening 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, HAHZ, SARA) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(34) 
Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 228-2019, KS 315-2017 

§ 129 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens, bildningsnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-16, 
föreslagna lösningen inhämtas, att vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-07-31. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av 
Kompletteringsbudget I beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken 
nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring 
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i 
december 2019. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 233, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, uppdrar 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd 
eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. 
Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i samband med 
behandling av kompletteringsbudget I år 2020. 

Under ett antal år har såväl kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar i Svalövs 
kommun hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Budget för alla trafikslagen 
har också funnits vid denna nämnd. 

Erfarenheterna har visat att det finns samordningsvinster mellan kollektivtrafik 
och färdtjänst, medan det finns stora fördelar med en planering av 
skolskjutsarna i mycket nära samarbete med skolorna, framförallt med tanke på 
schemaläggning. Avvägningar mellan pedagogiska och ekonomiska hänsyn 
kan då göras av den nämnd och verksamhet som har ansvar för 
skolverksamheten. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 109, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fr.o.m. 2021-01-01 överförs ansvar och budget för 
kollektivtrafik och färdtjänst från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. Ansvar och budget för skolskjutsar överförs till 
bildningsnämnden. 2) Samhällsbyggnadsnämndens och bildningsnämndens 
yttrande över den föreslagna lösningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-07-31. 3) De budgetmässiga konsekvenser detta får, skall arbetas 
in i budget 2021, plan 2022 - 2023. Det gäller då såväl de direkta kostnaderna 
för transporterna, som förvaltningens personalkostnader m m. 4) Kommun-
förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till förändrade reglementen 
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och delegationsordningar för resp nämnder/styrelse, mot bakgrund av 
förändringen för antagande i kommunfullmäktige resp nämnd/styrelse 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 55, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 55 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 109 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 233 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 238 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst  
Skollagen (2010:800) 
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Samhällsbyggnadsnämndens, bildningsnämndens och 
vård- och omsorgsnämndens yttrande över den i skrivelsen, daterad 2020-04-
16, föreslagna lösningen inhämtas, att vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
2020-07-31. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, MEMG, SARA, HAHZ) 
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Dnr KS 173-2016, BIN 25-2018, SN 19-2018 

§ 130 Uppföljning av fördelning statlig ersättning 
nyanlända (vuxna och familjer med uppehållstillstånd) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30, om fördelning av 
grundersättning avseende mottagande av nyanlända i enlighet med 
rapporten "Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Flyktingar" 
upphävs.  

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande 

mottagande av nyanlända flyktingar utifrån grundersättningens syfte om 
att hålla god kvalitet på mottagande och integration efter framställan 
från nämnderna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016 beslut om en ny fördelning av ersättningarna 
från Migrationsverket; både schablonersättningen och grundersättningen 
(kommunfullmäktige 2016-11-28, §§ 134 och 135) i enlighet med rapporterna 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och ”Fördelning statlig 
ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och ungdomar”. Dessa 
beslut gällde för verksamhetsåren 2016 och 2017. Fördelningsbesluten 
förlängdes av kommunfullmäktige 2017-11 27, § 134, och 2018-03-26, § 30 och 
31, då kommunfullmäktige att fördelningsbesluten ska gälla tills vidare. 

Gällande grundersättningarna innebär beslutet att båda grundersättningarna 
tillfaller en central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen. Någon 
sådan fördelning av medel har dock inte skett utan alla de medel som betalats 
ut till kommunen via de båda grundersättningarna, totalt 3 435 500 kronor, finns 
kvar.  

Beslutet om att den centrala bufferten fördelas av ledningsgruppen är enligt 
förvaltningens nuvarande tolkning inte förenlig med kommunallagens regler om 
delegation till anställda i 6 och 7 kapitlet. Verksamhetens mål, omfattning, 
inriktning eller kvalitet kan ej delegeras enligt dessa paragrafer. Därmed 
föreslås att besluten gällande grundersättningarna upphävs och att ansvaret att 
fördela medlen i den centrala bufferten istället hanteras av kommunstyrelsen. I 
övrigt gäller rapporterna i sina helheter. 

Grundersättningarna för nyanlända och ensamkommande barn är menade att 
användas till att hålla en god kvalitet på mottagande och integration och medlen 
bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för integration inom 
kommunen. Vidare bör fördelning av medel från den centrala bufferten 
harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040. 

Svalövs kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för nyanlända 
personer, bevispersoner och personer som har fått uppehållstillstånd av 
medicinska skäl. En nyanländ person är en person som är mottagen i en 
kommun och har överförts till Sverige genom ramen för flyktingkvoten, har fått 
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uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av särskilt eller 
synnerligen ömmande omständigheter, har fått uppehållstillstånd för tre år eller 
mer och har blivit folkbokförd, har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne eller 
är anhörig till en person som omfattas av de tidigare nämnda grunderna och har 
fått uppehållstillstånd på grund av anknytning. En person är nyanländ under 
tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga 
två till tre år.  

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan 
ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med 
uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar ut en årlig grundersättning på 500 
000 SEK per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen ska bidra till 
att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på 
mottagandet. 

Dessutom har samtliga kommuner sedan 2016 fått en grundersättning för 
övriga nyanlända med uppehållstillstånd som motsvarar fem prisbasbelopp 
(232,5 tkr år 2019). Det är oklart hur dessa ersättningar kommer att se ut 
framöver. Från 2016 till dags dato har Svalövs kommun fått följande 
grundersättningar per år från Migrationsverket. 

 

År Grundersättning EKB + nyanlända (SEK) 

2016 751 500 

2017 724 000 

2018 727 500 

2019 732 500 

2020 500 000 (hittills) 

Totalt 3 435 500 

 

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det att avsnitt 
4.1 i rapporterna ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och 
ungdomar” med den nuvarande skrivningen: ”Grundersättningen tillfaller en 
central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen” inte längre gäller. 

I övrigt gäller rapporterna i sin helhet.  

Grundersättningarnas syfte är att hålla en god kvalitet på mottagande och 
integration och medlen bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för 
integration inom kommunen. Vidare bör ansökningarna om medel från den 
centrala bufferten harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Katarina 
Borgstrand. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 47 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 18 
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 17 
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 4 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28, 134 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 169 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-16, § 149 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11 
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis 
(S), Ingrid Ekströms (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 30, om 
fördelning av grundersättning avseende mottagande av nyanlända i enlighet 
med rapporten "Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Flyktingar" 
upphävs. 2) Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen 
gällande mottagande av nyanlända flyktingar utifrån grundersättningens syfte 
om att hålla god kvalitet på mottagande och integration efter framställan från 
nämnderna. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, HSDT, JEBM, AAN, EVLT, EMTO, MAZO, SARA) 
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Dnr KS 173-2016, BIN 26-2018, SN 20-2018 

§ 131 Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för 
ensamkommande barn (med uppehållstillstånd) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 31, om fördelning av 
grundersättning avseende mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn och ungdomar i enlighet med rapporten 
"Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn 
och ungdomar" upphävs. 

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen gällande 

mottagande av nyanlända ensamkommande barn och ungdomar utifrån 
grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på mottagande och 
integration efter framställan från nämnderna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016 beslut om en ny fördelning av ersättningarna 
från Migrationsverket; både schablonersättningen och grundersättningen 
(kommunfullmäktige 2016-11-28, §§ 134 och 135) i enlighet med rapporterna 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och ”Fördelning statlig 
ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och ungdomar”. Dessa 
beslut gällde för verksamhetsåren 2016 och 2017. Fördelningsbesluten 
förlängdes av kommunfullmäktige 2017-11 27, § 134, och 2018-03-26, § 30 och 
31, då kommunfullmäktige att fördelningsbesluten ska gälla tills vidare. 

Gällande grundersättningarna innebär beslutet att båda grundersättningarna 
tillfaller en central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen. Någon 
sådan fördelning av medel har dock inte skett utan alla de medel som betalats 
ut till kommunen via de båda grundersättningarna, totalt 3 435 500 kronor, finns 
kvar.  

Beslutet om att den centrala bufferten fördelas av ledningsgruppen är enligt 
förvaltningens nuvarande tolkning inte förenlig med kommunallagens regler om 
delegation till anställda i 6 och 7 kapitlet. Verksamhetens mål, omfattning, 
inriktning eller kvalitet kan ej delegeras enligt dessa paragrafer. Därmed 
föreslås att besluten gällande grundersättningarna upphävs och att ansvaret att 
fördela medlen i den centrala bufferten istället hanteras av kommunstyrelsen. I 
övrigt gäller rapporterna i sina helheter. 

Grundersättningarna för nyanlända och ensamkommande barn är menade att 
användas till att hålla en god kvalitet på mottagande och integration och medlen 
bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för integration inom 
kommunen. Vidare bör fördelning av medel från den centrala bufferten 
harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040. 

Svalövs kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för nyanlända 
personer, bevispersoner och personer som har fått uppehållstillstånd av 
medicinska skäl. En nyanländ person är en person som är mottagen i en 
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kommun och har överförts till Sverige genom ramen för flyktingkvoten, har fått 
uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av särskilt eller 
synnerligen ömmande omständigheter, har fått uppehållstillstånd för tre år eller 
mer och har blivit folkbokförd, har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne eller 
är anhörig till en person som omfattas av de tidigare nämnda grunderna och har 
fått uppehållstillstånd på grund av anknytning. En person är nyanländ under 
tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga 
två till tre år.  

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan 
ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med 
uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar ut en årlig grundersättning på 500 
000 SEK per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen ska bidra till 
att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på 
mottagandet. 

Dessutom har samtliga kommuner sedan 2016 fått en grundersättning för 
övriga nyanlända med uppehållstillstånd som motsvarar fem prisbasbelopp 
(232,5 tkr år 2019). Det är oklart hur dessa ersättningar kommer att se ut 
framöver. Från 2016 till dags dato har Svalövs kommun fått följande 
grundersättningar per år från Migrationsverket. 

År Grundersättning EKB + nyanlända (SEK) 

2016 751 500 

2017 724 000 

2018 727 500 

2019 732 500 

2020 500 000 (hittills) 

Totalt 3 435 500 

 

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det att avsnitt 
4.1 i rapporterna ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar” och 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Ensamkommande barn och 
ungdomar” med den nuvarande skrivningen: ”Grundersättningen tillfaller en 
central buffert som fördelas av den centrala ledningsgruppen” inte längre gäller. 

I övrigt gäller rapporterna i sin helhet.  

Grundersättningarnas syfte är att hålla en god kvalitet på mottagande och 
integration och medlen bör därmed vara konkret kopplade till olika insatser för 
integration inom kommunen. Vidare bör ansökningarna om medel från den 
centrala bufferten harmoniera med kommunens vision Svalövs kommun 2040. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Katarina 
Borgstrand. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-26, § 31 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 48 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 19 
Överförmyndarens beslut, med tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-01 
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 18 
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-05, § 192 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-29 
Rapport Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn 
och ungdomar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds 
(M), Ingrid Ekströms (SD), Marie Irbladhs (C), Anneli Perssons (S), Kim 
Hellströms (SD), Stefan Petterssons (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD), 
Èmilie Lundgrens (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 31, 
om fördelning av grundersättning avseende mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn och ungdomar i enlighet med rapporten "Fördelning 
statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn och ungdomar" 
upphävs. 2) Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela grundersättningen 
gällande mottagande av nyanlända ensamkommande barn och ungdomar 
utifrån grundersättningens syfte om att hålla god kvalitet på mottagande och 
integration efter framställan från nämnderna. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, HSDT, JEBM, AAN, EVLT, EMTO, MAZO, HAHZ, SARA) 
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Dnr KS 393-2019, BIN 417-2019, BIN 243-2020 

§ 132 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun - Justering av 
förskoleavgift 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Avgiften för förskola reduceras med 100% under juli månad 2020.  

2. Kompensation för intäktsbortfall på grund av avgiftsreducering samt 
kostnader för eventuell utökning av administration för hantering av 
avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

Reservation 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-10), del 2 (s.11-14) är taxor.  

Dokumentet antogs senast 2019-12-16, § 235. 

På grund av Covid-19 gick utbildningschefen under mars månad ut med en 
vädjan till vårdnadshavare i förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en 
ansträngd förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av 
stor betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i 
kommunen föreslår Bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften 
för förskola med 100% under juli månad 2020.  

Då utbildningschefens vädjan gick ut specifikt till vårdnadshavare i förskola är 
det denna målgrupp som reduceringen avser. En 100% reducering på en 
kommande faktura underlättar den administrativa processen kring reduceringen 
då man inte behöver gå tillbaka i fakturor som redan är stängda. Då avgiften 
varierar beroende på antalet timmar i förskolan och vårdnadshavares inkomst 
är en procentuell reducering både rättvis och likvärdig. 

Bildningsnämnden föreslog 2020-05-07, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: På grund av Covid-19 gick 
utbildningschefen under mars månad ut med en vädjan till vårdnadshavare i 
förskola att hålla sina barn hemma för att avlasta en ansträngd 
förskoleverksamhet. Då dessa insatser från vårdnadshavare är av stor 
betydelse för kommunens verksamheter och även smittspridningen i 
kommunen föreslår Bildningsnämnden kommunfullmäktige att reducera avgiften 
för förskola med 100% under juli månad 2020.  
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Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 44 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 235 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01, 
reviderad 2019-12-03  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Èmilie 
Lundgrens (S), Aase Jönssons (KD), Fredrik Jönssons (C), Marie Irbladhs (C), 
Torbjörn Ekelunds (L), Jan Zielinskis (S) och Stefan Petterssons (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Avgiften för förskola reduceras med 100 % 
under juli månad 2020. 2) Kompensation för intäktsbortfall på grund av 
avgiftsreducering samt kostnader för eventuell utökning av administration för 
hantering av avgiftsreducering utgår till bildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, SARA) 
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Dnr KS 15-2020 

§ 133 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2020 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2020-04-04 – 05-05.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
05-11 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr KS 126-2020 

§ 134 Riktlinjer för gratifikation till medarbetare 2020 

Kommunstyrelsens beslut  

 
 

 
 

 

 
 

 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 105, skall  
utdelningen av gratifikationerna påbörjas den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 105, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att senast den 21 april 2020 
fastställa regler och riktlinjer för hur gratifikation till våra medarbetare skall 
verkställas enligt anvisningar nedan. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att 
utdelningen av gratifikationerna skall påbörjas senast den 12 maj 2020 och 
skall uppgå till 350 kronor. Gratifikationen skall endast kunna nyttjas inom det 
lokala näringslivet inom Svalövs kommun. 3) Kostnaden för åtgärden ovan får 
maximalt uppgå till 600 000 kronor och skall belasta kommunstyrelsens anslag 
till förfogande 2020. Eventuella skatteeffekter av gratifikationen bekostas av 
den enskilde medarbetaren. uppdrog till personalutskottet att senast den 21 
april 2020  fastställa regler och riktlinjer för hur gratifikation till våra medarbetare 
skall verkställas.  

Syftet med gratifikationen är att i det rådande läget med Coronavirusets 
spridning och allmänna påverkan på samhället att Svalövs kommun som 
arbetsgivare vill premiera våra medarbetares  goda insatser. Därutöver skickar 
det förhoppningsvis en positiv signal till det lokala näringslivet.  

Personalutskottet fattade 2020-04-21, § 17, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att gratifikationen om 350 kr ska 
utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt 
tjänstgjort under perioden mars till maj 2020. Även medarbetare som varit 
frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska 
erhålla gratifikationen. 2) Kommunstyrelsen personalutskott beslutar att 
gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare som 
närmaste chef undertecknar. 3) Vidare beslutar kommunstyrelsens 
personalutskott att gratifikationen kan nyttjas till och med den 31 december 
2020 och får inte avse spel, alkohol samt tobak. 4) Kommunstyrelsens 
personalutskott beslutar slutligen att gratifikationen skall nyttjas inom det lokala 
näringslivet samt att förmånsvärdet av gratifikationen belastar den enskilde 
medarbetaren. 

2020-05-05 meddelades det på regeringens webbplats att 
förmånsbeskattningen för gåvor till anställda tillfälligt avses slopas för gåvor upp 
till ett värde på 1000 kronor3. Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna 
skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. De nya 
reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Bakgrunden till 
förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till 

                                                   
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/ 
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för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. 
Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel 
presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. 
Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-04-21, § 17 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 105 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh 
(C), Anneli Persson (S), Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Èmilie Lundgren (S): 1) Med ändring av 
kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 105, skall utdelningen av 
gratifikationerna skall påbörjas den 1 juni 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 

 
 


