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Dnr -

§ 24 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
1) Befolkningsstatistik, per 30 november 2019 (Dnr 73-2019)
2) a) Dom - Överprövning enl lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
- Telefoni – Tele2 Sverige AB ./. Svalövs kommun m fl (Dnr 223-2019),
b) Dom - Överprövning enl lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
- Telefoni - Telia Sverige AB ./. Svalövs kommun m fl (Dnr 223-2019),
samt c) Yttrande - Svalövs kommun ./. Torbjörn Ekelund Laglighetsprövning - Tillfällig justering av arvode för kommunstyrelsens
förste vice ordförande (Dnr 27-2018).
3) SKR Cirkulär 19:59 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2023,
reviderad version (Dnr 42-2019), b) SKR Cirkulär 20:01 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020
(Dnr 2-2020) samt c) SKR Cirkulär 20:02 - Ändrade belopp i TRAKT T
1 januari 2020 (Dnr 2-2020).
4) Ny tillförordnad förbundsdirektör för Kommunförbundet Skåne efter
Monica Holmqvist: Ola Odebäck. Rekrytering av ny förbundsdirektör
påbörjas inom kort.
5) Ekonomichef Jane Bergman presenterar sig.
6) Kommunchef Stefan Larsson informerar om a) Söderåsens
miljöförbund.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 25 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-28
Kommunstyrelsens personalutskott 2020-01-21
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2019-11-21 (exkl
bilaga)
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2019-11-21 (exkl
bilaga)
Protokoll från årsstämma i AB SvalövsBostäder 2017-06-01
Protokoll från årsstämma i AB SvalövsLokaler 2017-06-01
Protokoll från sammanträde med direktionen i Söderåsens miljöförbund 202001-28
Protokoll från LSR styrelse, 2019-12-16
Protokoll, extra bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA
AB) samt bilagor, 2019-12-11
Protokoll från styrelsemöte Sydvatten AB, 2019-12-18

Justerare
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Dnr 2-2019

§ 26 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Valet av ombud med ersättare vid Leader Nordvästra Skåne med
Öresunds årsstämmor och ledamot i valberedningen till densamma
bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att välja ombud med ersättare vid Leader Nordvästra
Skåne med Öresunds årsstämmor och ledamot i valberedningen till densamma.
Årsmöte avhålles preliminärt 28 april kl 19.00.

Beslutsunderlag
-

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 121-2019, BIN 195-2019

§ 27 Extra ekonomisk uppföljning för
Bildningsnämnden per 2019-12-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Extra ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska
ställning per den 31 december godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 175, bl a följande beslut: 2)
Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning avseende
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 30 november. Denna rapport
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens
ordinarie sammanträde i januari 2020.
Rapport har tidigare lämnats gällande uppföljning per 2019-10-31 och 2019-1130.
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 7, följande beslut: 1) Extra ekonomisk
uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 30
november godkänns
Bildningsnämnden fattade 2020-01-30, § 3, följande beslut: Extra ekonomisk
uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31
december godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2020-01-30, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 7
Bildningsnämndens protokoll 2019-12-18, § 104
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 261
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 215
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 175

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1) Extra ekonomisk uppföljning avseende
bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 december godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, SARA)

Justerare
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Dnr 6-2019

§ 28 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – ramjusteringar
med anledning av förändrad organisation
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar
samt förändrad organisation gällande vaktmästerifunktionen inom
fritidsverksamheten, utökas samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 12 920,5 tkr. Bildningsnämndens budgetram minskas med
motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens beslut
1) Förvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, att omarbeta budgetdokumentet i enlighet med
ramjusteringarna.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den organisatoriska förändringen att räddningstjänsten, inkl
reservanordningar elkraftaggregat (vht 271x och 8602) fr o m 2020-01-01
sorterar under kommunstyrelsen, i stället för dåvarande bygg- och
räddningsnämnden, får ramarna för berörda nämnder justeras. Detta har
beslutats av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 200, genom en förändring av
kommunstyrelsens och myndighetsnämndens (tidigare bygg- och
räddningsnämndens) reglementen.
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 231, bl a följande beslut: 2) Förslaget
avseende delen att flytta vaktmästarfunktionen inom fritidsverksamheten från
Sektor utbildning till Sektor samhällsbyggnad med organisatorisk placering
Gata & park bifalles.
Kommunfullmäktige har dessutom 2019-11-26, § 201, beslutat att
samhällsbyggnadsnämnden fr o m 2020-01-01 ansvarar för kommunens idrottsoch fritidsanläggningar (vht 34xx) och Fritidsgårdar/aktivitetshus (vht 35xx).
Mot bakgrund av det, får också budgetramarna för samhällsbyggnadsnämnden
och bildningsnämnden justeras.
Slutligen har ansvaret för alkoholtillstånd och –tillsyn (vht 2670) överförts från
socialnämnden till myndighetsnämnden. Denna verksamhet ha en s k
nollbudget, med 70 tkr, på såväl intäkts- som kostnadssidan. Denna förändring
beslutades av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 200, genom en förändring av
de båda nämndernas reglementen.
De föreslagna beloppen bygger på budget 2019, med beslutade förändringar av
anslag. Ytterligare justeringar kan komma att föreslås.
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 6, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att omarbeta
budgetdokumentet i enlighet med ramjusteringarna. 2) Ärendet återremitteras

Justerare
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till kommunförvaltningen, vad gäller ramjusteringar med anledning av förändrat
ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar samt förändrad organisation gällande
vaktmästerifunktionen inom fritidsverksamheten.
Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 5, följande beslut: 1) Med anledning
av förändrad organisation gällande räddningstjänsten, utökas
kommunstyrelsens budgetram med 11 847 tkr. Myndighetsnämndens
budgetram minskas med motsvarande belopp. 2) Med anledning av förändrad
organisation gällande alkoholtillstånd och –tillsyn från socialnämnden till
myndighetsnämnden, får såväl kostnads- och intäktssidan justeras med 70 tkr.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklings- och näringslivschef
Katarina Borgstrand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 6
Rev tjänsteskrivelse, med bilaga, daterad 2019-01-07
Tjänsteskrivelse, med bilaga, daterad 2019-01-03
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 231
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 201

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson
(M) och Aase Jönsson (KD): 1) Förvaltningen uppdras, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, att omarbeta budgetdokumentet i enlighet med
ramjusteringarna.
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Kim Hellströms (SD), Stefan
Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och
fritidsanläggningar samt förändrad organisation gällande vaktmästerifunktionen
inom fritidsverksamheten, utökas samhällsbyggnadsnämndens budgetram med
12 920,5 tkr. Bildningsnämndens budgetram minskas med motsvarande
belopp.

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

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT, EMTO, MAZO)

Justerare
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Dnr 9-2019

§ 29 Uppförandekod (f d Värdegrund) – projektdirektiv
Kommunstyrelsens beslut
1. 50 000 kronor anslås ur anslaget för oförutsedda händelser 2020 för att
finansiera arbetet med att ta fram förslag till gemensam uppförandekod för
Svalövs kommun.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S),
Èmilie Lundgren (S) och Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jan Zielinskis avslagsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
I samband med uppstarten av visionsarbetet framkom det att det även fanns ett
behov av att ta fram en gemensam uppförandekod för Svalövs kommun.
Visionen är tillsammans med den gemensamma uppförandekoden bland de två
viktigaste strategiska styrdokumenten och det är synnerligen angeläget att de
två dokumenten harmoniserar med varandra.
Personalutskottet fick i december 2018 information om formerna och de
förväntade effekterna av en kommunövergripande värdegrund, (KSPU §
53/2018).
Personalutskottet uppdrog till förvaltningen att senast mars månad 2020
presentera förslag till ny värdegrund, (KS PU § 14/2019). På grund av skifte i
politiskt styre samt tidpunkten för färdigställandet av visionen föreligger dock ett
behov av att revidera tidplan och benämning.
Det föreslås därför att benämningen ändras från värdegrund till uppförandekod
och att förslag till uppförandekod ska presenteras för personalutskottet senast
under december månad 2020.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för hur framtagandet av
en gemensam uppförandekod kan bedrivas enligt bilaga 1. Förslaget bygger på
den av kommunfullmäktige antagna uppförandekoden mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner. Vidare föreligger ett förslag till hur projektet kan
finansieras.
Personalutskottet fattade 2020-01-21, § 4, följande beslut: 1) Benämningen
värdegrund ändras till uppförandekod. 2) Personalutskottet fastställer
projektdirektiv för framtagandet av förslag till gemensam uppförandekod för
Svalövs kommun i enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse daterad
2020-01-15. 3) Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att i enlighet med
ovan nämnda projektdirektiv ta fram förslag till gemensam uppförandekod för
Svalövs kommun. Förslaget skall kunna presenteras för personalutskottet
senast under december månad 2020.

Justerare
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Personalutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur anslaget
för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera arbetet med att ta fram förslag
till gemensam uppförandekod för Svalövs kommun.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2020-01-21, § 4
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 14
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2019
Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 53
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-289, § 151
Tillsammans för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Pettersson (M): 1) 50 000
kronor anslås ur anslaget för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera
arbetet med att ta fram förslag till gemensam uppförandekod för Svalövs
kommun.
Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på
Teddy Nilssons yrkande.
Jan Zielinski (S): Med den profession som finns i den samlade förvaltningen ta
fram ett förslag till gemensam värdegrund för hela kommunen. Besluta att: Se
över om det finns anledning för förnyelse av befintlig uppförandekod.
Fredrik Jönsson (C): Att ordet uppförandekod ändras till värdegrund i
beslutspunkten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Jan Zielinskis m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande..
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkande och 6 nej-röster för Jan
Zielinskis m fl avslagsyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Mot bakgrund av att endast finansiering av ärendet är föremål för beslut vid
dagens sammanträde, meddelar ordföranden att Jan Zielinskis och Fredrik
Jönssons yrkanden i övrigt inte kommer att ställas under proposition.

Justerare
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Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): Värdegrund,
värderingar och värde är fundamentalt grundläggande ledord, som utgör
grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller
handlingar. Vi har dessa ord i en massa sammanhang i kommunen, bland
annat i det svar Socialdemokraterna fick på senaste Kommunfullmäktige
gällande skolans måluppfyllelse. Vi vill inte att värdegrund även skall suddas ut
ur ett lärperspektiv, eller för den delen inom vården.
Uppförandekod är hur man uppför sig mot varandra, hur man uppför sig mot
varandra är inte en värdegrund. Svalövs kommun behöver en övergripande
värdegrund som står upp för alla människors lika värde. Värdegrunden som
skall tas fram skall vara vägledande i all kommunal verksamhet, alla anställda,
för underentreprenörer och andra leverantörer.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Värdegrund är det allmänt
vedertagna uttrycket för det arbete som nu ska startas upp.
För att inte skapa otydlighet mot våra anställda och inte minst vår omvärld så
tycker vi att vi ska använda det vedertagna uttrycket värdegrund.”

Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings– och näringslivschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT)

Justerare
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Dnr KS 89-2018

§ 30 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018)
upphävs.
2. Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande
lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt
tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade
konkurrensutsättningar övriga beslutade policys m m och vid varje tid
gällande beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens delegationsordning.”

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och
inköpspolicy antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning
och kostnader föreslog förvaltningen i september 2019 att punkten 11) i
nuvarande upphandlings- och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse.
Kommunfullmäktige återremitterade dock ärendet genom s k
minoritetsåterremiss i december 2019, med motiveringen att policyn skulle
kopplas till gällande delegationsordning.
En formulering med den innebörden, och vissa ytterligare förtydliganden,
föreslås nu.
För att få en överensstämmelse med policyn, bör också riktlinjerna revideras.
Detta föreslås också i detta skede.
Arbetsutskottet fattade 2019-01-28, § 5, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att ta fram förslag till ny Upphandlings- och inköpspolicy samt nya
riktlinjer för beslut i kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy
antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Slutligen föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF §
62/2018) upphävs. 2) Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få
följande lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt
tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade konkurrensutsättningar
övriga beslutade policys m m och vid varje tid gällande beloppsgränser i resp
nämnds/styrelsens delegationsordning.”

Justerare
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 30
Förslagsskrivelse, daterad 2020-01-21
Förslag till reviderad Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer till
Upphandlings- och inköpspolicy, daterad 2020-01-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 240
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 236
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 81
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 62
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85
Upphandlings- och inköpspolicy
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och
inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11) i upphandlings- och
inköpspolicy skall istället få följande lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden
gällande verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp
nämnd/styrelse. I övrigt tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade
konkurrensutsättningar övriga beslutade policys m m och vid varje tid gällande
beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens delegationsordning.”
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1)
Föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy
antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, HSDT, MLLG, MASMG, MSDG, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr 409-2019

§ 31 Plan för intern kontroll år 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen inkl övergripande
kontrollmoment år 2020 antas.
2. Planer för intern kontroll för socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling noteras.
3. Samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, bildningsnämnden
och överförmyndaren påminnes om ärendet.
4. Kommunstyrelsen hemställer om att AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler inkommer med dokumentation gällande den interna
kontrollen under år 2019 samt plan för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skall varje år antaga en plan för intern kontroll, enl
kommunallagen (6 kap § 6) och antagen policy.
Kommunfullmäktige antog 2017-10-31, § 143, en policy för intern kontroll.
Enligt denna har kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en
organisation kring intern kontroll upprättas inom Svalövs kommun.
Nämnd/styrelse skall senast i december året före kontrollåret varje år antaga en
särskild plan för den interna kontrollen. Planen skall bygga på en tydlig och
transparant riskanalys. Riskanalysen skall dokumenteras i en bruttorisklista.
Denna bruttorisklista är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som
skall genomföras under det kommande året.
Nämnder/styrelsen skall löpande eller senast den 1 november varje år,
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll,
och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Kommunstyrelsen
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala
företagen.
Årliga rapporter avseende uppföljning av intern kontrollen skall presenteras för
kommunstyrelsen senast i december månad kontrollåret. Dessa rapporter skall
beskriva resultatet av kontrollerna, åtgärder som redan vidtagits samt förslag på
eventuellt kommande åtgärder. Rapportering skall också samtidigt ske till
kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen skall besluta om Plan för internkontroll senast vid sitt
sammanträde i februari månad kontrollåret. Revisionen ska informeras om
planens innehåll. Ett förslag till plan för kommunstyrelsen har nu tagits fram.

Justerare
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Vidare finns planer för några av nämnderna. Ytterligare planer kommer att
presenteras för kommunstyrelsen när de antagits.
Ekonomichefen har tidigare, i enlighet med policyn, av kommunchefen utsetts
till huvudansvarig för utveckling av internkontrollarbetet i kommunen. Under en
period har tjänsten som ekonomichef varit vakant, varför arbetet inte kunnat
bedrivas fullt ut.
Föreliggande förslag har färre kontrollmoment, men bedömningen är att de är
mer relevanta och kan ge ett bättre svar på frågan om den interna kontrollen är
tillräcklig (KL 6:6).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-12-11, § 127
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2019-12-11, § 54
Socialnämndens protokoll 2019-12-03, § 185
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-31, § 143
Policy för intern kontroll (Dnr 1019-2012)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen inkl
övergripande kontrollmoment år 2020 antas. 2) Planer för intern kontroll för
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och styrelsen för BT Kemi
efterbehandling noteras. 3) Samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden,
bildningsnämnden och överförmyndaren påminnes om ärendet. 4)
Kommunstyrelsen hemställer om att AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler inkommer med dokumentation gällande den interna kontrollen
under år 2019 samt plan för år 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Bildningsnämnden
Överförmyndaren
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler409
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, LELE, HAHZ, LAHH)

Justerare
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Dnr 246-2018

§ 32 Beslut om firmateckning samt rätt att
underteckna skuld- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt,
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder
kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet.
2. Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens
förste vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med
kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman, ekonom Annika
Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller administrativ chef
Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuldoch borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande
av borgen.
3. Besluten gäller från och med 2020-02-11.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 254, följande beslut: 1) Viktiga
handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens förste vice
ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den
tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens ordförande Teddy
Nilsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av ekonom Annika Andersson
å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de
fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån
respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från och med 2019-11-12.
Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz upphörde vid anställningens
upphörande 2019-10-31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 254
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 150
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1) Viktiga handlingar, som bland
annat binder kommunen ekonomiskt, skall å kommunstyrelsens vägnar
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undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för
denne träder kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så
krävs kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 2)
Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens förste
vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med kontrasignation
av ekonomichef Jane Bergman, ekonom Annika Andersson, kommunchef
Stefan Larsson eller administrativ chef Michael Andersson å kommunstyrelsens
vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån
respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från och med 2020-02-11.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (TYNN, AEFD, SNLN, JEBN, MAN, AAN)

Justerare
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Dnr KS 349-2019, SBN 593-2019, VON 128-2019

§ 33 Yttrande över "Det öppna Skåne 2030 - Skånes
regionala utvecklingsstrategi"
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till gemensamt yttrande
för familjen Helsingborg, daterad 19-12-06 och skickar det till Region
Skåne som Svalövs kommuns yttrande tillsammans med nedanstående
tillägg:
a) Gällande förslaget på vision för Skånes regionala
utvecklingsstrategi så önskar vi att begreppet ”ekologisk” ersätts
med ”ekologi”. Det gäller både meningen: ”Allt byggt på en grund av
en social och ekonomisk hållbarhet, samt hållbar ekologi.” samt
”Det öppna Skåne ska vara en internationellt konkurrenskraftig
ekonomi som bidrar till ekonomisk och social hållbarhet, samt
hållbar ekologi.”
b) I förslaget beskrivs en modell av flernivåstyrning där kommunala
översiktsplaner lyfts på lokal nivå. Vi i Svalövs kommun vill markera
vår lokala oro för den kommande och den outtalat överordnade
Regionala översiktsplanen.
c) Att strategin pekar på att en livskraftig landsbygd är en förutsättning
för att man ska kunna bo, verka och leva i hela Skåne är mycket
positivt och Svalövs kommun vill betona vikten av att vi tillsammans
arbetar för att stärka och binda samman Skåne. Skåneregionen
måste ses som en sammanhängande, flerkärnig, integrerad och
tillgänglig bostads- och arbetsmarknad där både urbanisering och
öppet landskap ska främjas.
d) Satsningar på en väl fungerande kollektivtrafik på både spår och
väg är viktiga förutsättningar för att hela regionen ska leva. Detta
gäller både arbets- och fritidspendling.
e) Utvecklingen av Skåne som ett viktigt besöksmål både i Sverige och
internationellt bör ges en större tyngd i den regionala
utvecklingsstrategin. I strategin står det att Skåne ska vara en stark
destination för naturturism där den hållbara besöksnäringen stärks.
För Svalövs kommun är detta en oerhört viktig fråga med all den
vackra och viktiga natur som finns inom vår kommun med
Söderåsens nationalpark som främsta besöksmålet. Vikten av att
kunna, på ett tillgängligt och hållbart sätt, ta sig till Söderåsen bör
vara en prioriterad fråga för regionen.
f)

Justerare

Under rubriken ”Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt
Skåne.” menar vi att skrivningarna riskerar att allvarligt skada
Skånes utveckling och behöver en grundlig genomgång för ett
slagkraftigt motförslag. Vårt förslag är att ”Fossila energikällor” bör
strykas, vi menar att *klimatneutralt är full tillräckligt.
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g) Utbyggnad av bredband samt digitalisering borde få större utrymme
i strategin då den bidrar till att göra det möjligt att bo och verka
överallt. I många fall kan det även minska behovet av fysiska resor
och på så sätt minska utsläpp av växthusgaser.
h) Kopplingen till den nationella livsmedelsstrategin behöver också
belysas. Infogas på lämplig plats.
i)

Sid 9: ”Skåne ska vara en flerkärnig storstadsregion” byts ut till
”Skåne ska ha en flerkärnig ortsstruktur med den aktiva och
produktiva landsbygden där emellan”.

j)

Sid 18. Här saknas jordbruk, livsmedel och bioenergi/sol- och
vindenergi som innovationsområden och dessa behöver
kompletteras.

k) Sid 24. ”Vi ska kraftsamla för att stärka Skånes större städer som
tillväxtmotorer för att öka konkurrenskraften”. Det står också att
”Landsbygdens roll ska lyftas… En livskraftig landsbygd är en
förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva i hela Skåne.”
Vänd på det istället och kraftsamla för landsbygden och jämställ den
med de större städerna som tillväxtmotorer i Skåne.
l)

Skånes roll som transitlandskap mellan kontinenten och övriga
Sverige med de speciella förutsättningarna bör lyftas fram. Det
gäller infrastrukturinvesteringar och det gäller gränsproblematiken
med den internationella kriminaliteten.

m) Det saknas ett avsnitt om tryggheten.
n) Det saknas ett avsnitt om livsmedelsproduktionens roll i ett krisläge.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Fredrik Jönssons yrkande.
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommunhar beretts tillfälle att yttra sig över förslag till "Det öppna
Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi" från Region Skåne.
Kommunstyrelsens ordförande har 2019-12-16 remitterat ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-01-23, § 8, följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till yttrande antas som samhällsbyggnadsnämndens eget
och översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-01-22, § 7, följande beslut: 1)
Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget.

Justerare
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Nu föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Teddy
Nilsson (SD), kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd (M) och
kommunalrådet Aase Jönsson (KD).

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande m fl, daterat 2020-02-04
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-23, § 8
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-01-22, § 7
Yttrande från Familjen Helsingborg, daterat 2019-12-06
Remiss från Region Skåne, daterad 2019-10-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (KD), Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson
(M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Bifall till föreliggande
förslagsskrivelse.
Jan Zielinski (S): Bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande, med den ändringen att
punkterna a) och f) utgår.
Fredrik Jönsson (C): 1) Bifall till förslaget.
2) Tilläggsyrkande
Remissvaret kompletteras med följande punkter:
1. Kopplingen till den nationella livsmedelsstrategin behöver också belysas.
Infogas på lämplig plats.
2. Sid 9: ”Skåne ska vara en flerkärnig storstadsregion” byts ut till ”Skåne ska
ha en flerkärnig ortsstruktur med den aktiva och produktiva landsbygden där
emellan”.
3. Sid 18. Här saknas jordbruk, livsmedel och bioenergi/sol- och vindenergi som
innovationsområden och dessa behöver kompletteras.
4. Sid 21. Här står det om jord- och skogsbruk men enbart kopplat till en cirkulär
och biobaserad ekonomi. Dessa behöver förtydligas som en näring av egen
kraft.
5. Sid 23. Utvecklingstrender: ”Skånes åkerareal har under en längre tid
minskat”. Det finns dock inga som helst planer på att ändra inriktning i de
kommande texterna så texten behöver strykas.
6. Sid 24. ”Vi ska kraftsamla för att stärka Skånes större städer som
tillväxtmotorer för att öka konkurrenskraften”. Det står också att ”Landsbygdens
roll ska lyftas… En livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska
kunna bo, verka och leva i hela Skåne.” Vänd på det istället och kraftsamla för
landsbygden och jämställ den med de större städerna som tillväxtmotorer i
Skåne.
7. Sid 25. ”I Skåne ska vi stärka den regionala samsynen på
bostadsmarknaden för att bidra till ett bostadsbestånd som gör det möjligt för
alla att leva och verka i hela Skåne”. Ska dessa bli verklighet, ska vi också våga
säga nej till en fortsatt kraftig exploatering av den bästa åkermarken och fördela
det nya bostadsbyggandet över hela Skåne. Förtydliga.

Justerare
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8. Sid 26. ”Skånes mark- och vattenresurser ska tas tillvara och utvecklas på
bästa sätt för att utgöra goda livsmiljöer för människor, djur och natur”. Även
dessa innebär att vi inte kan bygga på den bästa åkermarken och då bör det
också stå i klartext.
9. Skånes roll som transitlandskap mellan kontinenten och övriga Sverige med
de speciella förutsättningarna bör lyftas fram. Det gäller
infrastrukturinvesteringar och det gäller gränsproblematiken med den
internationella kriminaliteten.
10. Det saknas ett avsnitt om tryggheten.
11. Det saknas ett avsnitt om livsmedelsproduktionens roll i ett krisläge.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande, punkterna 4) – 5)
samt 7) – 8).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, förutom vad gäller
punkterna a) och f), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på punkt a), och finner att
kommunstyrelsen antar den.
Ordföranden ställer så proposition på punkt f), och finner att kommunstyrelsen
antar också den.
Ordföranden ställer därefter, i tur och ordning punkterna 1) till 11) i Fredrik
Jönssons tilläggsyrkande under proposition, och finner att kommunstyrelsen
antar punkterna 1) – 3), 6) och 9) – 11). Dessa infogas som punkterna h) – n) i
beslutet.

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

Protokollet ska skickas till:
Region Skåne, inkl yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAMG, KABD, SARA, HAHZ)

Justerare
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Dnr KS 285-2019

§ 34 Revidering av reglemente för styrelse och
nämnder - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26, § 200, att revidera bygg- och
räddningsnämndens reglemente (numera myndighetsnämnden).
Revideringen syftade till att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla
kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. Därmed flyttades ansvaret för
räddningstjänsten från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.
Bygg- och räddningsnämnden kommer dock även framgent att ansvara för den
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.
Arbetsutskottet föreslog 2020-01-28, § 6, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderat reglemente för
kommunstyrelsen antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 6
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Myndighetsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-26,
§ 200

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderat
reglemente för kommunstyrelsen antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 396-2019

§ 35 Medborgarlöfte Svalövs kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.

Reservation
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som kommunen och/eller
polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.
Aktuellt förslag omfattar etablering av trygghetspunkter samt etablering av en
metod för EST-effektiv samordning för trygghet.
Arbetsutskottet föreslog 2020-01-28, § 4, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och
säkerhetssamordnare Niklas Schörling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 4
Medborgarlöfte Svalövs kommun 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M)
och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att
underteckna medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Att polisen tillsammans med
kommunen årligen bjuder in till delkommunala träffar med landsbygdsborna, för
att få tips och signaler om vad som behöver åtgärdas. Dessa kan sedan mynna
ut i fysiska möten på särskilt utvalda platser.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Fredrik Jönssons m fl
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C) och Mari Irbladh (C): ”Att starta upp nya
trygghetsvandringar tycker vi är bra, men vi anser att det inte räcker med att
genomföra dessa i våra orter utan även landsbygden är viktig att ta in i detta
arbetet genom delkommunala träffar för att ta del av de boendes tankar kring
tryggheten i deras närmiljö.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG)
Polismyndigheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 24-2020

§ 36 Avtal med Stim (Föreningen svenska tonsättares
Internationella Musikbyrå) om musikanvändning i
kommunal verksamhet 2016 – 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att teckna avtal md STIM i enlighet med
rekommendationer från SKR.
2. Kommunförvaltningen uppdras också att i årsredovisning göra
uppbokning per verksamhet av retroaktiva kostnader avseende år 2016
– 2019.
3. Kostnader för avtalet belastar också framledes resp verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett
normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021.
Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få
rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom kommunal skola,
omsorg och musik på jobbet. Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs
automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Stim kommer att kontakta
alla kommuner för tecknande av avtal. Annan musikanvändning som inte
omfattas av normalavtalet regleras med Stim.
SKR rekommenderar berörda kommuner att teckna avtal med Stim om
ersättning enligt bifogat normalavtal och i övrigt tillse att de har en heltäckande
licens.
Flertalet kommuner har, efter rekommendation, under förhandlingarna varit
avtalslösa år 2016 – 2019. Så också Svalövs kommun.
Tidigare avtal tecknades år 1995 och sades upp av Stim år 2015.
Arbetsutskottet föreslog 2020-01-28, § 3, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att teckna avtal md STIM i enlighet
med rekommendationer från SKR. 2) Kommunförvaltningen uppdras också att i
årsredovisning göra uppbokning per verksamhet av retroaktiva kostnader
avseende år 2016 – 2019. 3) Kostnader för avtalet belastar också framledes
resp verksamhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 3
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15
SKR Cirkulär 2019:62, med bilaga
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1995-01-10, § 105
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1982-05-18, 358

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S): 1)
Kommunförvaltningen uppdras att teckna avtal md STIM i enlighet med
rekommendationer från SKR. 2) Kommunförvaltningen uppdras också att i
årsredovisning göra uppbokning per verksamhet av retroaktiva kostnader
avseende år 2016 – 2019. 3) Kostnader för avtalet belastar också framledes
resp verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, HSDT, MAMG, JEBN, AAN, EVLT)
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 39-2020, SBN 34-2020

§ 37 Tecknande av medfinansieringsavtal avseende
gång- och cykelväg Röstånga - Billinge
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs finansieringsanslag i
januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för 2020, 460 tkr för år
2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr för år 2024.
För prisomräkning ska vägindex användas.

Sammanfattning av ärendet
En gång- och cykelväg ligger för byggnation enligt gällande cykelplan inom
regionen. Då arbeten med tätortsnära åtgärder nu kommer att utföras i
Röstånga och är planerade i Billinge så har Trafikverket tidigarelagt planen för
ny cykelväg mellan orterna för att minimera kostnaderna för de totala arbetena.
Planen är att cykelvägen skall vara färdigställd under senare delen av 2024.
Detta kräver ett medfinansieringsavtal för att projekterings- och planarbetena
ska kunna komma igång. Total kalkyl för uppdraget är 44,4 miljoner kronor. Av
dessa ska Svalövs kommun stå för 5,5 miljoner kronor.
Ordförande ställde vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde frågan om
nämnden anser att han är jävig då han är anställd vid Trafikverket. Nämnden
ansåg inte att det förelåg jäv.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-01-23, § 5, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende byggnation av gc-väg mellan Röstånga och Billinge under
förutsättning att erforderliga medel erhålles av kommunfullmäktige. 2)
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna
medfinansieringsavtalet samt övriga handlingar i ärendet.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs
finansieringsanslag i januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för 2020,
460 tkr för år 2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr för år
2024. För prisomräkning ska vägindex användas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-23, § 5
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-01-09
Förslag till medfinansieringsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Aase Jönssons
(KD), Torbjörn Ekelunds (L), Stefan Petterssons (M) och Angelie Fröjds (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Samhällsbyggnadsnämndens budget
tillförs finansieringsanslag i januari 2019 års prisnivå enligt följande: 330 tkr för
2020, 460 tkr för år 2021, 330 tkr för år 2022, 260 tkr för år 2023 och 4090 tkr
för år 2024. För prisomräkning ska vägindex användas.

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

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S):
”Socialdemokraterna i Svalöv anser det mycket viktigt att man även satsar på
GC-vägar för att förbinda de olika orterna inom Svalövs kommun.”
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Det är tidigt i processen, men vi
tycker det är viktigt att vi ha följande i tankarna framöver i projektet:
Kostnaden, att försöka minska kostnaden i projektet.
Standarden, att det är en GC-väg som byggs med lägre bärighet än en allmän
väg.
Vinterväghållningen, om det bedöms behövas alls.
Banvallen, har man uttömt möjligheten när det gäller att använda denna?
Lingatan, har man undersökt möjligheten att knyta an till Lingatan istället för
Billingevägen?”

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 414-2019, BRN 132-2019

§ 38 Handlingsprogram för skydd mot olyckor,
förebyggande verksamheter och
räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet hänskjuts till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett
handlingsprogram som antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har aviserat att man vill likrikta
handlingsprogrammen i hela landet och de ska ges ut en vägledning för nästa
generation handlingsprogram under 2019 och därför förväntar sig inte
myndigheten att vi har nya handlingsprogram färdiga förrän 2020 för perioden
2020–2023.Därför aktualitetsförklaras befintligt handlingsprogram för åren 2019
och 2020 och ett nytt handlingsprogram tas fram när de nya förutsättningarna
har kommit.
Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014 och
gäller under perioden 1 januari 2014 till 1 mars 2015. Programmet
aktualitetsförklarades med uppdateringar av kommunfullmäktige den 26 januari
2015 att gälla för mandatperioden 2015–2018. Detta handlingsprogram ersätter
handlingsprogrammet från 2015 och är Svalövs kommuns handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor för mandatperioden 2019–2021. Det är ett
aktualitetsförklarat samt uppdaterat handlingsprogram av handlingsprogrammet
2015–2018.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-11-28, § 134, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Aktualitetsförklarat
handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 2019-2021 antas.
Det noteras att räddningstjänsten fr o m 2020-01-01 sorterar under
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2020-01-13, § 9, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: Aktualitetsförklarat handlingsprogram för skydd mot olyckor för
åren 2019-2021 antas.
Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 6, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras för vägledning från ansvarig tjänsteman räddningschefen.
Uppdaterad handling kommer att distribueras inför sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 6
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 9
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-11-28, § 134

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22.
Handlingsprogram daterat 2019-11-08, inkl. bilagor Riskanalys och insatskarta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, NSSG, LELE, LAHH)
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 191-2011

§ 39 Återställning av nedlagd deponi i Ask på fastighet
Vindfälle 1:9
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.
2. Tilläggsanslag om 770 tkr i investeringsbudget för 2019 medges i
efterhand till samhällsbyggnadsnämnden för redan genomfört förvärv av
del av Vindfälle 1:9.
3. Ersättningen, 1 150 tkr, från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
skall t v balanseras för framtida behov av sanering av nedlagda
deponier om/när så beslutas.
4. Revisionen informeras om den uppkomna situationen, och fattade
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015 beslut om köp av fastighet vid Ask, där
tidigare det bedrivits deponi. En överenskommelse tecknades med LSR om
ersättning för framtida sanering. Köpet finansierades dock inte i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, varför nytt beslut får fattas.
Kommunen har 1982 - 1992 bedrivit deponi på del av fastigheten Vindfälle 1:9.
Arrendet av marken övertogs senare av LSR som återvinningsstation och
arrendet gick ut 2011. Under den tid marken användes som deponi har området
förorenats. Kommunen var enligt arrendeavtal tecknat den 8 maj 1983 skyldig
att återställa marken till odlingsbart skick. Kostnaden för detta har LSR bedömt
till minst 1 220 000 kr. Om kommunen i stället valde att köpa den förorenade
marken, har kommunen ingen skyldighet gentemot markägaren att återställa
området. Kommunen fick då rådighet att utföra lämpliga åtgärder på
kommunens nedlagda deponier i prioriteringsordning.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-06-19, § 96, att
teckna bytesavtal med fastighetsägaren till den aktuella marken.
Fastighetsägaren skulle enligt förslaget avstå marken mot ett område inom
Billeberga industriområde. Bytet kunde dock av olika anledningar inte
genomföras.
Markägaren till Vindfälle 1:9 förklarade sig senare beredd att avstå det
förorenade området till kommunen mot en ersättning av 725 000 kr exkluderat
avstyckningskostnaden. Avstyckningskostnaden bedömdes uppgå till ca 30 000
kr.
LSR hade tidigare avsatt ca 1 Mnkr för återställningen. I samråd med LSR
föreslogs att dessa medel istället nyttjas för köp av marken enligt ovan samt att
resterande medel används till nödvändig sanering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ett förslag har varit att senare använda platsen som mottagningsplats (anmälan
krävs till Söderåsens miljöförbund) för lämpliga massor som uppstår i samhället
vid kommunens projekt.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade 2015-08-25, § 94, följande
beslut: 1) Samhällsbyggnadsutskottets beslut i protokoll daterat 2013-06-19, §
96 upphävs. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
tilläggsanslag, uppdras förvaltningen att förvärva del av fastigheten Vindfälle
1:9 till en köpeskilling av 725 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
Kommunfullmäktige fattade 2015-10-26, § 178, följande beslut: 1)
Tilläggsanslag i investeringsbudget för 2016 medges för förvärv av del av
Vindfälle 1:9. Åtgärden bekostas slutligt av LSR enligt tidigare
överenskommelse. 2) För att reglera parternas åtaganden upprättas ett avtal
mellan kommunen och LSR.
Köpekontrakt har ingåtts, fastigheten är överlåten och kommunen är nu
lagfaren ägare. Köpet finansierades dock inte i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, utan felaktigt genom att delar av ersättningen från
LSR användes.
Detta innebär också att fastigheten inte är upptagen till något värde i
kommunens anläggningsregister och att beloppet för en framtida sanering av
fastigheten inte längre är tillgängligt. Återstår gör bara skillnaden mellan
ersättningen från LSR (1 150 tkr) och köpeskillingen (725 tkr)
förrättningskostnader (44 tkr). Beloppet har alltsedan köpet funnits på ett s k
balanskonto.
En annan effekt är att samhällsbyggnadsnämnden inte belastats med ränta för
investeringen.
Förvaltningen nödgas därför föreslå att ett nytt investeringsanslag beslutas, och
att köpet av fastigheten i efterhand finansieras korrekt. Den kan då också
korrekt tas upp som en tillgång i anläggningsregistret. På så sätt kan också
balanskontot tillföras medel så att det, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut och överenskommelse med LSR, finns 1 150 tkr för framtida sanering
när/om så beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-22
Överenskommelse med LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Köp av
markområde - Inlösen av del av Vindfälle 1:9, f.d. deponi
Köpekontrakt avs del av fastigheten Ask Vindfälle 1:9
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 178
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 185
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-14, § 173
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-19, § 96

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds
(M), Stefan Petterssons (M), Aase Jönssons (KD) och Torbjörn Ekelunds (L)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Informationen noteras. 2)
Tilläggsanslag om 770 tkr i investeringsbudget för 2019 medges i efterhand till
samhällsbyggnadsnämnden för redan genomfört förvärv av del av Vindfälle 1:9.
3) Ersättningen, 1 150 tkr, från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB skall t
v balanseras för framtida behov av sanering av nedlagda deponier om/när så
beslutas. 4) Revisionen informeras om den uppkomna situationen, och fattade
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG, AAN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 347-2019, VON 119-2019

§ 40 Svar på motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en motion
avseende att avveckla LOV i Svalövs Kommun. I motionen föreslås följande:


Att Svalövs kommun gör en utredning på vad införandet av
valfrihetssystem enligt LOV har kostat kommunen, hur många anbud
som kommit in och hur de företag som verkat i kommunen de facto
levererat det de skulle göra.



Att Svalövs kommun avvecklar LOV.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 175, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till vård- och
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-01-22, § 8, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg
Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-02-22, § 8
Ordförandes förslagsskrivelse inkl yttrande, daterat 2020-01-14
Remittering av motion, daterad 2019-11-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 175
Motion, inkommen 2019-10-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L) och Wioletta Kopanska Larssons
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2019

§ 41 Delegationsbeslut
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
2020-01-01 – 01-29.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202002-10.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 44-2020

§ 42 Övergripande handlingsplan vid pandemi
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta Övergripande handlingsplan vid
pandemi, daterad 2020-02-06.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2009-09-14, § 119, följande beslut: Föreliggande
förslag till pandemiplan fastställes (Dnr 211-2009).
Mot bakgrund av det sedan årsskiftet kända coronaviruset (2019-nCoV), väljer
kommunen inom ramen för sin krisberedskap att se över och aktualisera
Övergripande handlingsplan vid pandemi. Handlingsplanen beskriver
kommunövergripande åtgärder och ansvar.
Gällande handlingsplan beslutades av kommunstyrelsen 2009-09-14 och
innehåller krav på revidering minst en gång per mandatperiod, vid förändringar
eller nya förutsättningar.
Sedan början av januari har det så kallade coronaviruset spridits från Hubeiprovinsen i Kina och via smittbärare till andra länder. Världshälsoorganisationen
(WHO) klassade utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot
människors hälsa. Regeringen beslutade om en förordning, från den 2 februari,
som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och
samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus.
En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, som med stor sannolikhet kommer att påverka stora delar av vårt
samhälle och världens befolkning. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.
Beredskapsplanering för pandemisk influensa ska minska de negativa
konsekvenserna och försöka begränsa smittspridningen.
Av dessa anledningar ser Svalövs kommun över och aktualiserar handlingsplanen.
Den nyligen beslutade planen för extraordinära händelser kompletterar
föreslagen handlingsplan.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och
säkerhetssamordnare Niklas Schörling och MAS Lotta Treble-Read.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07
Förslag till Övergripande handlingsplan vid pandemi, daterad 2020-02-06
Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14, § 119
Övergripande handlingsplan vid pandemi
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen beslutar anta Övergripande
handlingsplan vid pandemi, daterad 2020-02-06.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, NSSG, LOTD)
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Omröstningsbilaga 1) - § 33 Yttrande över "Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi
Ledamöter

Parti

Ja

Avstår

1 Fredrik Jönsson

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande

S

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Marie Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

M

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Èmilie Lundgren

S

1

12 Torbjörn Ekelund

L

1

13 Aase Jönsson

KD
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