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Dnr - 

§ 2 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Avdelningschef Pär Gustafsson och VA-ingenjör Andreas Bengtsson, 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB informerar om Barry 
Callebaut och kapacitet för framtida utbyggnad i Teckomatorp och 
Billeberga. 

b) Räddningschef Eva Lövbom informerar om Handlingsprogram för skydd 
mot olyckor, förebyggande verksamheter och räddningstjänsten (Dnr 
414-2019 ). 
 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om 1) beslut om efterutdelning 
vid extra stämmor i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 2019-
12-20 (Dnr 327-2019 resp 328-2019), 2) Projekt Säker Digital 
Kommunikation, Inera AB (Dnr 418-2019), 3) planerat sammanträffande 
med Bjuvs kommun och Kraftringen Energi AB, 4) Kommunutredningen 
(dir 2017:13 resp 2019:12). Uppdraget ska redovisas senast 2020-02-
28, samt 5) ej resultatförd realisationsvinst avseende 
fastighetsförsäljning gällande f d deponi Ask Vindfälle 1:9 (Dnr 191-
2011) samt ev ytterligare förhållanden att rapportera. 

d) Befolkningsstatistik per 31 oktober 2019, Befolkningsstatistik 
befolkningsförändringar första halvåret halvårsrapport 2019., 
Befolkningsstatistik, befolkningsförändringar de tre första kvartalen, 
kvartalsrapport, 2019 (Dnr 73-2019). 

e) Information – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) byter namn till 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (Dnr 42-2019). 

f) Administrativ chef Michael Andersson informerar om: 1) Beslut om 
prövningstillstånd i ärende avs laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(förändring av arvode för kommunstyrelsens förste vice ordförande) från 
Svalövs kommun (Dnr 27-2018), 2) Upphandling av operatörstjänster 
för telefoni och mobil kommunikation - Överprövning av avtals giltighet 
(Dnr 2014-2016), 3) Yttrande, Svalövs kommun svaromål i 
Förvaltningsrätten i Malmö, målnr 10384-19 (Dnr 315-2019). 4) 
Yttrande, Svalövs kommun svaromål i Förvaltningsrätten i Malmö, målnr 
10749-19 (Dnr 374-2019), samt 5) Skrivelse till Svenska Kaolin AB, 
Angående betalning av rättegångskostnader enligt Svea Hovrätt, Mark- 
och miljööverdomstolens dom den 30 april 2019 i mål nr M 10717-17 
(Dnr 606-2014). 

g) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Indexreglering av 
renhållningstaxa från 2020-01-01 (Dnr 419-2019). 
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h) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Skrivelse inkl. bilaga 
Skrivelse till regeringskansliet, Krav på totalförbud för privatpersoner att 
använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner (Dnr 422-2019). 

i) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Så reser vi i 
Skåne, Resvaneundersökning 201 samt Så reser vi i Svalövs kommun, 
Resvaneundersökning 2018 (Dnr 416-2019). 

j) Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling informerar om 
1) tillträde m m kommunhuset (Dnr 314-2019). 

k) SKR Cirkulär 19:48 - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård, ersätter cirkulär 12:2, 19:50 - Principöverenskommelse om 
Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 19:51 - 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 19:52 - 
Principöverenskommelse - nytt kompetens- och omställningsavtal och 
därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m., 19:53 - 
Överenskommelse - Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad 
turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser – prolongerad, 
19:54 - Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex (KPI), 19:56 - Jusek och 
Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia, 19:57 - 
Omsorgsprisindex (OPI), 19:60 - Slutligt utfall av 2018 års kommunala 
fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021, 19:61 - 
AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020,  19:64 - Höjd 
tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder m.m. 
samt 19:65 - Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd 
ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv (Dnr 42-2019). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-16 

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-12-17 

Protokoll från styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-11-07 

Protokoll från styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-11-07 

Protokoll från styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-12-06 

Protokoll från styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-12-06 

Protokoll från styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-12-06 

Protokoll från extra stämma i AB SvalövsBostäder, 2019-12-20 

Protokoll från extra stämma i AB SvalövsLokaler, 2019-12-20 

Protokoll från LSR styrelse, 2019-10-28 

Protokoll från sammanträde Söderåsens Miljöförbund, 2019-11-19 

Protokoll från sammanträde Söderåsens Miljöförbund, 2019-12-10, inkl 
protokollsutdrag gällande budget 2020 

Familjen Helsingborg, Protokoll från styrelsemöte 2019-12-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2019 

§ 4 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Beslutsunderlag 

- 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 857-2010, SBN 81-2016 

§ 5 Uppsägning av avtal mellan Barry Callebaut och 
Svalövs kommun gällande utsläpp till Kågeröds 
reningsverk 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Avtalet daterat 2011-01-10 som tecknats mellan parterna sägs upp med  
beaktande av en skälig uppsägningstid. 

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna 
samtliga handlingar i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens dåvarande tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott fattade 
2010-10-27, 100, följande beslut: 1) Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
underteckna ett avtal mellan Barry Callebaut och Svalövs kommun som ger 
företaget rätt att: - belasta Kågeröds reningsverk med 500 kg BOD som 
veckomedelvärde, samt - belasta Kågeröds reningsverk med 350 m3 
spillvatten/dygn som veckomedelvärde 

Barry Callebaut har framställt krav på skadestånd för extra kostnader avseende 
eget omhändertagande av avloppsvatten. Enligt Barry Callebauts uppfattning 
ska kommunen säkerställa att reningsverket i Kågeröd tar emot sådant 
avloppsvatten. 

Avtalet som Barry Callebaut åberopar som grund för sitt skadeståndskrav 
tecknades 2011. Kommunen delar inte Barry Callebauts uppfattning avseende 
skyldigheterna som avtalet omfattar 

Parterna har haft en lång dialog för att lösa situationen. Nu föreligger dock skäl 
för att säga upp avtalet.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-12-12, § 193, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Avtalet daterat 2011-01-10 som tecknats mellan 
parterna sägs upp med  beaktande av en skälig uppsägningstid. 2) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna samtliga 
handlingar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-12, § 193 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-12-06 
Avtal mellan Barry Callebaut och Svalövs kommun gällande utsläpp till 
Kågeröds reningsverk daterat 2011-01-10. 
Beslut i Tillväxt och samhällsbyggnadsutskottet daterat 2010-10-27 § 100. 
Krav med anledning av avtalsbrott daterat 2019-11-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd 
(M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S): 1) Avtalet 
daterat 2011-01-10 som tecknats mellan parterna sägs upp med beaktande av 
en skälig uppsägningstid. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg 
bemyndigas underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Avlopps AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
 

Ajournering 14.45 – 15.00  
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Dnr 6-2019 

§ 6 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – ramjusteringar 
med anledning av förändrad organisation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

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. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen, vad gäller 
ramjusteringar med anledning av förändrat ansvar för idrotts- och 
fritidsanläggningar samt förändrad organisation gällande 
vaktmästerifunktionen inom fritidsverksamheten. 

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 idrotts- 
och 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. 
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De föreslagna beloppen bygger på budget 2019, med beslutade förändringar av 
anslag. Ytterligare justeringar kan komma att föreslås. 

Beslutsunderlag 

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 Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige (SD): 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. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Förvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att 
omarbeta budgetdokumentet i enlighet med ramjusteringarna. 2) Ärendet 
återremitteras till kommunförvaltningen, vad gäller ramjusteringar med 
anledning av förändrat ansvar för idrotts- och fritidsanläggningar samt förändrad 
organisation gällande vaktmästerifunktionen inom fritidsverksamheten. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 
 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman, AAN, EVLT, EMTO) 
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Dnr KS 121-2019, BIN 195-2019 

§ 7 Extra ekonomisk uppföljning för 
Bildningsnämnden per 2019-11-30 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Extra ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska 
ställning per den 30 november 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. I februari 
kommer rapport gällande uppföljning per 2019-12-31 att lämnas. 

Bildningsnämnden fattade 2019-12-18, § 104, följande beslut: 1) Extra 
ekonomisk uppföljning avseende bildningsnämndens ekonomiska ställning per 
den 30 november godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 
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), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) 
och Jan Zielinski (S): 1) Extra ekonomisk uppföljning avseende 
bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 30 november godkänns.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
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Dnr 5-2019 

§ 8 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Kommunstyrelsen bedömer att god intern kontroll i Svalövs kommun 
har uppnåtts under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 26, följande beslut: 1) Planen för intern 
kontroll 2019 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 2, daterad 2019-01-28, 
antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11, § 50, följande beslut: 1)  
Internkontrollplan 2019 enligt bilaga 3-7 noteras. 

Av kommunallagen (SFS 2017:725), kap 6, § 6, framgår bl a att nämnder och 
styrelser ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Resp nämnd/styrelse gör således sin egen bedömning av den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde. Årliga rapporter avseende uppföljning av intern 
kontrollen skall enl policyn 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. 

Enl kommunens policy för intern kontroll, § 9, skall kommunstyrelsen därutöver 
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. 

Av 12 kap, 1 §, framgår att revisorerna bl a ska pröva om den interna kontrollen 
som genomförs inom nämnderna är tillräcklig. 

Kommunstyrelsen antog 2019-03-11, § 50, intern kontrollplan 2019. 

Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut ett antal kontrollmoment 
där risken bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en lista där risken bedömts utifrån 
sannolikhet och konsekvens. 

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. 

En sammanställning av genomförda kontroller redovisas härmed för 
kommunstyrelsen. Under året har ekonomichefsbefattningen endast delvis varit 
besatt, varför förutsättningarna för samordningen av arbetet inte varit optimala. 
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Två av kontrollerna hade vid rapporteringstillfället ännu inte genomförts. Den 
ena var en större sårbarhetsanalys inom IT-säkerheten. Den är nu genomförd 
med gott resultat. Den andra var en genomgång av inventarieförteckningen. 
Den kommer att genomföras våren 2020.  

Förvaltningen bedömer att det finns en huvudsakligen god intern kontroll i 
organisationen, där kontrollerna genomförs strukturerat utifrån beslutad modell. 

Ledningsgruppens bedömning är att antalet kontrollmoment hittills varit för stort, 
för att kunna genomföras på ett helt fokuserat sätt. Ett förslag till plan för 
kommunstyrelsen för år 2020 kommer att presenteras inom kort. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-30 
Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 78 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-11-26, § 166 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll , 2019-11-28, § 132 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20, § 116 
Socialnämndens protokoll 2019-11-05, § 169 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 50 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 26 
Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsen bedömer 
att god intern kontroll i Svalövs kommun har uppnåtts under 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman, AAN, EVLT) 
Revisionen 
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Dnr KS 414-2019, BRN 132-2019 

§ 9 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
förebyggande verksamheter och 
räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Aktualitetsförklarat handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 
2019-2021 antas. 

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. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-11-28, § 134  
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22. 
Handlingsprogram daterat 2019-11-08, inkl. bilagor Riskanalys och insatskarta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Aktualitetsförklarat handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 2019-2021 
antas. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, NSSG, LELE) 
Länsstyrelsen i Skåne län  
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(41) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 291-2019, SBN 366-2019 

§ 10 Yttrande över revisionsrapport, Förstudie 
avseende underhållsåtgärder avseende infrastruktur 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Revisionsrapporten och samhällsbyggnadsnämndens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har genomfört en förstudie avseende 
underhållsåtgärder kopplat till infrastruktur. Rapporten har tagits fram av PwC.  

Revisorerna har översänt rapporten för yttrande till samhällsbyggnadsnämnden 
och svar önskas under november månad. 

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2019-11-11.   

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-26, § 168, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och översänds till 
kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-26, § 168 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2019-11-11 
Missiv, daterat 2019-08-27 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionsrapporten och 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr 335-2019 

§ 11 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs kommun och polisen 
för ökad trygghet för 2020 till 2022 godkänns. 

2. I samband med årsbokslut 2020 till 2022 ska förvaltningen 
återrapportera under året genomfört arbete enligt samverkansavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Denna överenskommelse är Svalövs kommuns och polisens gemensamma 
åtgärdsplan för 2020 – 2022. Överenskommelsen är framtagen av den 
arbetsgrupp som arbetat med den tidigare överenskommelsen för 2017 – 2019. 
Arbetsgruppen, bestående av tjänstemän från polismyndigheten och 
Svalövs kommun, har inför framtagandet inhämtat synpunkter från bl.a. övriga 
kommunala verksamheter, medborgardialoger, den årliga trygghetsmätningen 
och ungdomsrådet. 

Utifrån en gemensam problembild har följande tre områden valts ut som 
prioriterade områden i detta samverkansavtal: 

 Det offentliga rummet 

 Barn och unga 

 Kommunikation  

I överenskommelsen redovisar kommunen och polisen gemensamma insatser 
och åtaganden inom dessa områden.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-12-16, § 97, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Överenskommelse om samverkan 
mellan Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet för 2020 till 2022 
godkänns. 2) I samband med årsbokslut 2020 till 2022 ska förvaltningen 
återrapportera under året genomfört arbete enligt samverkansavtalet. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Mikael Lindberg och 
beredskaps- och säkerhetssamordnare Mikael Lindberg. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 97 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14 
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun 
2020-2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Angelie Fröjds (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Överenskommelse om samverkan mellan 
Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet för 2020 till 2022 godkänns. 2) I 
samband med årsbokslut 2020 till 2022 ska förvaltningen återrapportera under 
året genomfört arbete enligt samverkansavtalet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Polismyndigheten 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren 
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Dnr 355-2019 

§ 12 Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare (KL 5:3) 

Kommunstyrelsens 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.  

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.”   

Arbetsutskottet föreslog 2019-12-16, § 99, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta 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. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av vik nämndsekreterare Sara 
Rävås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11  
Kommunallagen (SFS 017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 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. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Vik nämndsekreterare Sara Rävås 
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Dnr 334-2019 

§ 13 Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelser och rättigheter för nationella minoriteter återfinns framförallt i 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt lagen 
finns det i Sverige fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen i kraft. Den nya 
paragrafen 5 b § anger en skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för 
sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna ska på begäran kunna lämnas ut till 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljningsmyndigheter i 
detta avseende. 
 
Det minoritetspolitiska arbetet avser kommunens skyldigheter och ansvar i 
minoritetslagen samt de föreskrifter som lagen hänvisar till. 
Verksamhetsområden som riktlinjer kan antas för är bland annat kultur, 
förskola, skola och vård- och omsorg. Riktlinjer kan också antas i förhållande till 
lagens allmänna bestämmelser så som informationsskyldighet, skyldighet att 
främja språk och kultur och samrådsskyldighet. Kommunens minoritetspolitiska 
arbete ska i och med skyldigheten i 5 b § framgå av någon form av 
styrdokument. Målen och riktlinjerna kan integreras i styrdokument om 
mänskliga rättigheter eller demokratifrågor, eller i ordinarie styrdokument så 
som verksamhetsplaner. Det är också möjligt att upprätta en separat 
handlingsplan för ändamålet. Innehållet får vidare anpassas efter lokala 
förhållanden och utformningen bör ske i samråd med de nationella 
minoriteterna.  
 
Arbetsutskottet 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. 
 
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av vik nämndsekreterare Sara 
Rävås. 

 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(41) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 100 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Fredrik Jönsson 
(C), Anneli Persson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 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. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SARA, HSDT, MLLG, MAMG, MSDG) 
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Dnr 106-2011 

§ 14 Aktualitetsprövning översiktsplan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige uttalar att gällande översiktsplan, antagen 2007-05-
28, § 91 (Dnr KS 184-1995), inte är aktuell. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till ny 
översiktsplan, i enlighet med av nämnden antagen aktivitetsplan, för 
antagande senast december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska  minst en gång under varje mandatperiod ta ställning 
till om översiktsplanen är aktuell. Gällande översiktsplan antogs 2007. Ett 
arbete med att göra en översyn inleddes 2012, och efter beslut i 
kommunstyrelsen 2014 ställes ett förslag ut, men arbetet avstannade därefter. 

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning och hushållning med naturresurser. För att fungera som ett 
verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det görs genom en 
aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.  

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är 
aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, 
lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen 
behöver revideras.  

Varje kommun ska ha en översiktsplan för hela kommunen, men kan ha 
ändringar som antingen är för en viss del av kommunen eller för att tillgodose 
ett särskilt allmänt intresse. Vid en aktualitetsprövning ska alla delar av 
översiktsplanen prövas. Att översiktsplanen hålls aktuell har stor betydelse för 
att den ska ge tillräckligt med stöd för efterföljande planering och beslut. Planen 
måste vara aktuell för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna 
beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters 
beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att 
översiktsplanen är aktuell för att företrädare för regional och statlig planering 
ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av 
ny infrastruktur.  

Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje mandatperiod ta 
ställning till om översiktsplanen är aktuell1. En aktualitetsprövning kan resultera 
i att kommunfullmäktige beslutar om att gällande plan med eventuella ändringar 
är aktuell i sin helhet eller att en ny översiktsplan ska tas fram. 
Kommunfullmäktige kan även besluta att gällande plan är aktuell i vissa delar 
och att revidering behövs för att översiktsplanen i sin helhet ska vara aktuell. 

                                                   
1 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 27 § 
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Gällande översiktsplan är antagen 2007, och är i många avseenden inte aktuell. 
Ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan initierades genom ett beslut i 
kommunfullmäktige 2012, men av olika skäl ledde inte arbetet ända fram. 

Enl gällande reglemente är det i Svalövs kommun som ansvarar för arbetet 
med översiktlig planering2. 

Eftersom det varje mandatperiod i kommunfullmäktige skall tas ställning till 
gällande översiktsplans aktualitet, initieras nu ärendet åter. Ett sådant 
ställningstagande gjordes inte under förra mandatperioden 

Kommunstyrelsen fattade 2011-03-14, § 52, följande beslut: En 
aktualitetsprövning av Översiktsplan 2007 påbörjas enl förslag till upplägg. 

Kommunfullmäktige fattade 2012-08-27, § 110, följande beslut: 
Kommunförvaltningen uppdras att inleda en översyn av Översiktsplan 2007. 

Kommunstyrelsen fattade 2014-11-10, § 162, följande beslut: 1) Förslag till 
översiktsplan 2016 med utblick mot 2030, daterad 2014-10-10, ställs ut för 
samråd parallellt med ny granskning för det tematiska tillägget till 
översiktsplanen avs vindkraft. Sista datum för samrådet är 2015-03-31. 2) 
Förslag till kartbilaga kompletteras med utredningsområden för småorter. 3) 
Dokumentet Ställningstaganden kompletteras med: i) Gemensamma 
ställningstaganden för översiktlig planering i Skåne Nordväst följes. ii) Verka för 
utveckling av en gemensam förmedling av både kommunala och privata tomter 
i Skåne Nordväst. iii) Verka för att riksintressens värden bibehålles och 
utvecklas. iv) Svalövs kommun anser att riksintresset för naturvård är mera 
betydelsefullt i ett nationellt och regionalt perspektiv än riksintresset för kaolin. 
v) Arbeta för att i planering reducera samhällsbyggandets klimatpåverkan och 
för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Utställning genomfördes, men av olika skäl avstannade arbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-26, § 174 (Dnr SBN 529-2019), 
följande beslut: 1) Aktivitetsplanen för arbetet med att ta fram en aktuell 
översiktsplan för Svalövs kommun godkänns. 2) En styrgrupp bestående av 
nämndens ordinarie ledamöter inrättas. Vid förhinder kan personlig ersättare 
delta istället.   

Arbetet har nu återstartats, och möte genomförs 2020-02-06 gällande 
processen med Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-26, § 174 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 162 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 110 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14, § 52 
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-05-28, § 91 

                                                   
2 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 1: ”Det åligger nämnden att svara för bl a /…/ uppgifter inom plan- och 

byggväsendet såsom översiktsplan /…/.”   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Stefan 
Petterssons (M), Torbjörn Ekelunds (L), Marie Irbladhs (C) och Aase Jönssons 
(KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige uttalar att 
gällande översiktsplan, antagen 2007-05-28, § 91 (Dnr KS 184-1995), inte är 
aktuell. 2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till ny 
översiktsplan, i enlighet med av nämnden antagen aktivitetsplan, för antagande 
senast december 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HAHZ) 
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Dnr 82-2019 

§ 15 Organisationsöversyn kultur- och 
fritidsverksamheterna – Återkallande av uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att förvaltningen skall ta fram ett 
nytt utredningsdirektiv gällande hela kulturverksamheten, där även en 
samlad lokalisering i Kvarnhuset ska ingå. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 231, följande beslut: 1) Rapporten 
”Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna” daterad 2019-09-17, 
inklusive bilagor, godkännes. 2) Förslaget avseende delen att flytta 
vaktmästarfunktionen inom fritidsverksamheten från Sektor utbildning till Sektor 
samhällsbyggnad med organisatorisk placering Gata & park bifalles. 3) Övriga 
delar av förslaget gällande fritidsverksamheten lämnas utan åtgärd avseende 
bildningsnämndens reglemente. 4) Avseende kulturverksamheten, inklusive 
Kulturskolan, lämnas dessa för närvarande utan åtgärd avseende 
bildningsnämndens reglemente. 5) Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt 
utredningsdirektiv gällande hela kulturverksamheten där även en samlad 
lokalisering i Kvarnhuset ska ingå. Förslaget till nytt utredningsdirektiv ska 
föreläggas kommunstyrelsen inget senare än januari månads sammanträde 
2020. 

Efter hörande av flera förtroendevalda är det nuvarande styrets uppfattning att 
en utredning gällande hela kulturverksamheten i huvudsak är en politisk 
angelägenhet. Det är då också rimligt att det är de förtroendevalda som 
formulerar utredningsdirektiv som erfordras.  

Med anledning av vad som anförts ovan föreslås att det uppdrag som 
kommunstyrelsen riktade till förvaltning i november 2019 återkallas.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-01-09 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 231 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (C), Torbjörn Ekelund 
(L), Kim Hellström (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Kommunstyrelsen återkallar 
uppdraget att förvaltningen skall ta fram ett nytt utredningsdirektiv gällande hela 
kulturverksamheten, där även en samlad lokalisering i Kvarnhuset ska ingå. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman, CHM, KABD, HSDT, 
MSDG, MAMG, MLLG, EOL, LELE) 
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Dnr KS 188-2019, VON 115-2019 

§ 16 Motion, kompetenshöjande insatser för personliga 
assistenter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) har 2019-06-07 inkommit med en motion avseende 
kompetenshöjande insatser för personliga assistenter i Svalövs kommun. I 
motionen föreslås följande: 

 Att Svalövs kommun undersöker/utreder behovet av kompetenshöjande 
insatser bland de anställda. 

 Att Svalövs kommun ger intresserade möjlighet att utbilda sig, för att få 
adekvat utbildning för uppdraget, med bibehållen lön. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 171: Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-12-11, § 129, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-12-11, § 129 
Vård- och omsorgsnämndens ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-
26 
Kommunstyrelsens ordförandes remitteringsbeslut, daterad 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 171 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 147 
Motion, inkommen 2019-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 
2019-11-26. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr KS 225-2019, VON 102-2019 

§ 17 Motion, kompetensutveckling av undersköterskor 
i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) har 2018-11-28 inkommit med en 
motion avseende kompetensutveckling av undersköterskor i Svalövs kommun. I 
motionen föreslås följande: 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom psykiatri, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom palliativ vård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom demensvård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun för en utredning av framtida kompetensbehov och 
sammanställer en plan för hur framtida kompetensförsörjning ska se ut. 

 Att de som valt att vidareutbilda sig får avsatt tid ute i verksamheterna 
att dela med sig av sin kunskap för att stärka Svalövs kommuns 
varumärke som innovativ och kompetens- och resursstark kommun.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-08-26, § 131, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-12-11, § 130, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-12-11, § 130 
Vård- och omsorgsnämndens ordförarandes förslag till yttrande, daterat 2019-
11-26 
Kommunstyrelsens ordförandes remitteringsbeslut, daterat 2019-09-09 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 131 
Motion, inkommen 2018-11-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 
2019-11-26. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr 176-2019 

§ 18 Firmateckning för kommunens in- och 
utbetalningar samt delegation, indrivning av fordringar 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Jane Bergman, Annika Andersson, Eva Lostedt, Elham Tizno, Ingela 
Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, 
Annika Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två i förening 
verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid 
antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgiro-
betalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte får uttagas 
kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på 
kommunens bankkonto. 

2. Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att 
var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under 
förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter 
användes. 

3. Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela 
Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i ärenden 
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande 
av beslut om stämpelavgift m.m). 

4. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2020-01-14 och tills vidare, 
förutom Janes Bergman, vilket gäller fr o m 2019-02-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 253, följande beslut: 1) Annika 
Andersson, Elham Tizno, Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela 
Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två 
i förening verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid 
antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, 
postväxlar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som 
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika 
Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig 
kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i 
fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes. 3)  Annika Olsson, 
Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela Schönström och Annika 
Andersson medges rätt att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I 
rätten ingår även anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och 
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, 
utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga 
bemyndiganden gäller fr o m 2019-11-12 och tills vidare. 5) Bemyndigandet för 
tf ekonomichef Jan Tingecz upphörde vid anställningens upphörande 2019-10-
31. 
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P g a personalförändringar får nytt beslut fattas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 253 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 55 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 128 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2019-05-22 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 59 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 103 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14, § 94 
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05,  § 201 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-10,  § 191 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Jane Bergman, Annika Andersson, Eva Lostedt, Elham 
Tizno, Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin 
Nilsson, Annika Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två i förening 
verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att 
främmande checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och 
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel 
utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela 
Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt 
övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd 
numrerade reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, 
Madeleine Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt 
att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även 
anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde 
(allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, 
överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga bemyndiganden 
gäller fr o m 2020-01-14 och tills vidare, förutom Janes Bergman, vilket gäller fr 
o m 2019-02-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner  
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Dnr 1-2019 

§ 19 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 
2019-11-20 – 12-31.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
01-13. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 623-2015 

§ 20 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning bl a med anledning av 
inrättande av myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förslag till reviderad delegationsordning antas att gälla från och med 
2020-02-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges inrättande av en myndighetsnämnd innebar förändringar i 
kommunstyrelsens, bildningsnämndens, bygg- och räddningsnämndens 
(numera myndighetsnämndens) och socialnämndens respektive reglemente.  

Med anledning av detta behöver även berörda nämnders respektive 
delegationsordning revideras för att harmonisera med reviderade reglementen.   

Kommunfullmäktiges inrättande av en myndighetsnämnd innebar förändringar i 
kommunstyrelsens, bildningsnämndens, bygg- och räddningsnämndens 
(numera myndighetsnämndens) och socialnämndens respektive reglemente.  

Med anledning av detta behöver även berörda nämnders respektive 
delegationsordning revideras för att harmonisera med reviderade reglementen.   

Ansvaret för räddningstjänsten flyttades från dåvarande bygg- och 
räddningsnämnden till kommunstyrelsen, men reglementesförändringen 
omfattade inte den myndighetsutövning som ligger inom ramen för 
räddningstjänstens verksamhet. Därav berör inte de föreslagna revideringarna 
räddningstjänstens verksamheter.  

Myndighetsnämndens delegationsordning föreslås kompletteras med följande 
avsnitt, då nämnden övertagit dessa uppgifter från bildningsnämnden och 
socialnämnden:  

• Spel och lotterier 

• Tillståndsgivning enligt alkohollagen 

• Yttranden om hemvärnsmän 

Delegation rörande ovanstående uppgifter föreslås därmed utgå från 
socialnämndens och bildningsnämndens respektive delegationsordning.  

I bilagan redogörs för föreslagna förändringar genom markeringar i gult. 
Genomstruken text föreslås strykas, medan röd text föreslås läggas till. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26, § 200 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förslag till reviderad delegationsordning antas att gälla 
från och med 2020-02-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, LELE, LAHH, SARA) 
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Dnr 278-2019 

§ 21 Utredning – Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd                 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en marknads-
värdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern aktör. 
Värderingen skall vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars 
månads ordinarie sammanträde 2020. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att kostnaden för marknadsvärdering av 
förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 000 kronor. Denna kostnad skall 
belasta det budgeterade anslaget för genomlysning av verksamheter 
2020. 

3. Kommunstyrelsen beslutar slutligen att upphandlingskriterier för denna 
marknadsvärdering fastställs av kommunchefen. 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Krister Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m 
fl yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en utredning kring lokalförsörjning 
som återkallades i augusti 2019. Skälet till att ärendet återkallades var att den 
nya politiska ledningen gjorde andra prioriteringar än det tidigare styret.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-11, § 184, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med stöd av en extern part 
utreda effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
kommun. Härvid skall särskilt konsekvenserna av transaktionskostnader 
belysas. 2) Kommunstyrelsens beslutar vidare att ovan nämnda rapport skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie sammanträde i 
november 2019. Vad avser upphandlingskriterier av extern part överlåter 
kommunstyrelsen denna fråga till kommunchefen och tillförordnade 
ekonomichefen. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för 
utredningen får maximalt uppgå till 175 000 kronor och skall tas ur tidigare 
beslutat anslag. 

Kommunstyrelsen fattade vidare 2019-12-02, § 257, följande beslut: 2)Med 
ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 184, skall rapport gällande 
effekterna av att överföra lokalbeståndet från SvalövsLokaler till Svalövs 
kommun vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med ordinarie 
sammanträde i mars 2020. 

Nu föreligger tjänsteskrivelse gällande förslag till marknadsvärdering av det 
aktuella fastighetsbeståndet. För att få ett bättre beslutsunderlag har den 
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upphandlade konsulten från Rådhuset Aragus AB rekommenderat kommunen 
att göra en marknadsvärdering av förhyrt lokalbestånd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 257 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-11, § 184 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson 
(M) och Aase Jönsson (KD): 1) Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
genomföra en marknads-värdering av förhyrt lokalbestånd med hjälp av extern 
aktör. Värderingen skall vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med mars 
månads ordinarie sammanträde 2020. 2) Kommunstyrelsens beslutar att 
kostnaden för marknadsvärdering av förhyrt bestånd högst får uppgå till 150 
000 kronor. Denna kostnad skall belasta det budgeterade anslaget för 
genomlysning av verksamheter 2020. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att 
upphandlingskriterier för denna marknadsvärdering fastställs av 
kommunchefen. 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Fredrik Jönssons m 
fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”För att få ner hyrorna för de 
kommunala hyresavtalen hos SvalövsLokaler behöver man inte göra en 
värdering av fastigheterna. Det räcker att man sätter sig ner med bolaget för att 
hitta en hyresnivå som inte riskerar SvalövsLokalers ekonomi på sikt. Vi yrkar 
därför avslag på att använda 150 000 kr för detta ändamål.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman, CHM, KABD, MSDG, 
MAMG, MLLG, HSDT, EOL) 
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Dnr: 623-2015 

§ 22 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen – kapitlet Personalfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreslagen revidering, daterad 2019-01-09, av kapitlet Personalärenden i 
kommunstyrelsens delegeringsordning antas. 

Reservation 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2017-09-11, § 132, bl a följande beslut: 2) 
Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet Personalärenden i 
delegeringsordningen, och inkomma med förslag på revideringar. 

Ett förslag till förändrat kapitel gällande personalärenden har nu tagits fram. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslog 2019-12-17, § 56, 
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreslagen revidering av kapitlet 
Personalärenden i kommunstyrelsens delegeringsordning antas. 

Vid sammanträdet föreligger ett ytterligare reviderat förslag från 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till revidering av delegationsordning, avseende 
personalkapitel, daterat 2019-01-09 
Personalutskottets protokoll 2019-12-17, § 56 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 132 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-28, § 85 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Fredrik Jönsson 
(C): 1) Föreslagen revidering, daterad 2019-01-09, av kapitlet Personalärenden 
i kommunstyrelsens delegeringsordning antas. 

Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S): Punkt 18): Delegat skall vara 
kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Jan Zielinski (S): Punkt 17): Teckna överenskommelse om avgångsvederlag 
upp till sex månader. 

Ajournering 16.50 – 17.00 
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Angelie Fröjd (M): Avslag på Torbjörn Ekelunds m fl och Jan Zielinskis 
yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avslag på Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster emot Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande och 4 nej-röster 
för Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att 
avslå Torbjörn Ekelunds m fl ändringsyrkande. Se omröstningsbilaga 1). 

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet, 
vad gäller punkterna 1, 2, 5, 10, 11, 16, 20 b samt 21. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, LELE) 
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Omröstningsbilaga 1 - § 22 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen – kapitlet Personalfrågor 
 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C 1    

2 Teddy Nilsson, ordf SD 1    
3 Jan Zielinski, 2:e vice ordf S  1   

4 Angelie Fröjd, 1:e vice ordf M 1    
5 Ingrid Ekström SD 1    

6 Marie Irbladh C 1    
7 Anneli Persson S  1   

8 Kim Hellström SD 1    
9 Stefan Pettersson M 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    
11 Krister Olsson, tjg ers för Èmilie Lundgren S  1   

12 Torbjörn Ekelund L  1   
13 Aase Jönsson KD 1    

 SUMMA  9 4   

 
 


