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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 18.55 

Beslutande Fredrik Jönsson (C), §§ 169 – 174, 182, 185 
Johan Wigrup (C), tjg ers för Fredrik Jönsson (C), §§ 176 – 179 
Eva Inhammar (C), tjg ers för Fredrik Jönsson (C), §§ 180 – 181, 183 – 
184, 186 -190 
Teddy Nilsson (SD), ordf, dock ej § 177 
Hans Lindström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson, § 177 
Jan Zielinski (S) 
Angelie Fröjd (M), vice ordf, tjg ordf § 177 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C), §§ 169 – 174, 182, 185 
Hans Lindström (SD), §§ 169 – 176, 178 - 190 
Annie Karlsson (S), §§ 169 – 179, 182, 185 
Mats Hannander (SD) 
Anette Hallberg (S), §§ 169 – 172, 174 – 179, 182, 185 
Aase Jönsson (KD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Anna Berg von Linde (M) 
 
Marika Jardert (V), insynsplats ersättare 
 
Ann Pettersson (M), kommunfullmäktiges ordförande 
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Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jan Tingecz, tf ekonomichef 
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 169 – 172, 174 - 182 
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 169 – 170 c), 171 - 175 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 169 - 186 
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, § 170 d), 185 - 186 
Katarina Borgstrand, näringslivs- och utvecklingschef, §§ 169 -180, 182, 
185 
Daniel Henriksson, kommunikationschef, §§ 169 -170, 182 
Robin Östlin, bredbandssamordnare, § 170 b) – c) 
Mattias Wiman, verksamhetschef gata/park, § 185 
Ida Thrane, kostchef, § 185 
Tobias Andersson, Kökschef/måltidsutvecklare, § 185 
Robert Ahlquist, lokalstrateg, § 186 
 
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, § 
170 a) 
Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad, § 170 a) 
Mats Olofsson, business development manager, IP Only, § 170 b) 
Marie Hafström, byggledare, IP Only, § 170 b) 
Mikael Jarmdahl, business development manager, Telia, § 170 c) 
Anette Borglin, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket, § 170 d) 
Marie Gruvhammar, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket, § 170 d) 
 
Jane Bergman, tillträdande ekonomichef, § 182 
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Utses att justera Stefan Pettersson (M) 

Justeringens tid 
och plats 2019-09-17, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 169 – 190 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD) §§ 169 – 176, 178 - 190, Angelie Fröjd § 177  

Justerare  
 

 Stefan Pettersson (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-09-16 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 178 Förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
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§ 184 Utredning – Lokalförsörjningen inom kommunen ................................... 28 
§ 185 Utredningsuppdrag -  matdistribution ...................................................... 30 
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administrationslokaler .............................................................................. 32 
§ 187 Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, Kågeröds 

samhälle .................................................................................................. 36 
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§ 189 Säkerhetsklassning av funktion ............................................................... 38 
§ 190 Delegationsbeslut .................................................................................... 39 
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Dnr - 

§ 170 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg och stadsdirektör 
Christian Alexandersson, Landskrona stad, informerar om 
infrastrukturplanering och Europaspåret. 

b) Mats Olofsson, business development manager, och Marie Hafström, 
byggledare, IP Only, informerar om bredbandsutbyggnad i Svalövs 
kommun. 

c) Mikael Jarmdahl, business development manager, Telia, informerar om 
bredbandsutbyggnad i Svalövs kommun. 

d) Anette Borglin och Marie Gruvhammar, arbetsmiljöinspektörer, 
Arbetsmiljöverket, informerar. 

e) Kommunchef Stefan Larsson informerar om: 1) Beslut gällande 
anmälan till Justitieombudsmannen, dnr 4890-2019, samt 2) Yttrande 
Ring Knutstorp miljötillstånd (Dnr 56-2018). 

f) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om: 1) Planering 
byggnation Kågerödslund samt tidplan (Dnr 105-2018), samt 2) 
Inlämnat skadeståndskrav gällande överbyggt avlopp, källare, NSVA. 

g) Administrativ chef Michael Andersson informerar om: Ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för täkt av kaolinråvara samt bortledande av 
grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl. kommuner - 
Utveckling av talan, målnummer T 2903-19. 

h) SKL Cirkulär 19:12 Viktiga frågor för kommunerna med anledning av 
nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper, 
19:32 - Överenskommelse om Krislägesavtal, 19:33 - Ändring i lagen 
om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad fredsplikt på 
arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 
2019, 19:34 - Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid 
uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020 samt 19:35 - 
Budgetförutsättningar för åren 2019–2022. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
Ajournering 15.40 – 16.00 
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Dnr - 

§ 171 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar samrådsmöte med medlemskommunerna i Söderåsens 
miljöförbund, 2019-03-28 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-02 
Personalutskottets protokoll 2019-08-20 
Personalutskottets protokoll 2019-09-10 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2019 

§ 172 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ombud i Skånes luftvårdsförbund efter Fredrik Jönsson (C), väljs 
Teddy Nilsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-26, avsagt sig uppdragen 
som ledamot i Familjen Helsingborg, ledamot i 6K samt ombud i Skånes 
luftvårdsförbund. Valet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
08-26. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 164 
Avsägelse från Fredrik Jönsson, daterad 2019-08-26 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Skånes luftvårdsförbund 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 280-2019 

§ 173 Årsredovisning 2018 – Kommunförbundet 
Medelpunkten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2018 
noteras. 

2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning med granskningsrapport och revisionsberättelse från 
Kommunförbundet Medelpunkten 2018. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-02, § 64, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunförbundet Medelpunktens 
årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Direktionen för Kommunförbundet 
Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-02, § 64 
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 
2018 noteras. 2) Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltog inte Anette Hallberg i behandlingen av ärendet. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförbundet Medelpunkten 
Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Klippans kommun 
Landskrona stad 
Perstorps kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr 121-2019 

§ 174 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 
juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 juli 2019 godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kommunstyrelsens 
verksamhet per den 31 juli 2019. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 juli, daterad 2019-08-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson 
(KD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 
31 juli 2019 godkänns.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 121-2019 

§ 175 Delårsrapport för Svalövs kommun per den 31 juli 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Delårsrapport 2019-01-01 -- 2019-07-31 godkännes. 

2. Bildningsnämnden uppdras att få mål och ekonomi i balans i enlighet 
med av kommunfullmäktige antagen budget för 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning 
avseende Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 oktober. 
Denna rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband 
med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i december 2019.  

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.  

3. Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning 
avseende Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 
december. Denna rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i 
samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i februari 
2020.  

4. Bildningsnämnden uppdras att analysera utfallet av 2019 års underskott 
per den 31 juli 2019. Bildningsnämndens analys skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 14 oktober 2019.   

5. Som en del av styrelsens roll som budgetberedning, skall det även 
inrättas en särskild investeringsberedning fr o m beredningen av mål 
och budget 2020 med plan 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Svalövs kommun per 
den 31 juli 2019. 

Enligt tidigare beslutad ekonomistyrningsmodell skall delårsrapport för Svalövs 
kommun avges per den 31 juli (KF § 23/2019). Delårsrapporten skall vidare 
lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och revisionen senast två 
månader efter den period som delårsrapporten avser (SFS 2017:725). 

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att godkänna delårs-
rapport för Svalövs kommun per den 31 juli 2019 i enlighet med bilaga 1 till 
denna förslagsskrivelse.  
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Av delårsrapporten framgår dock att det finns stora skillnader i de tidigare 
lämnade prognoserna från Bildningsnämnden och den nu föreliggande 
prognosen i delårsrapporten. Då kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för 
kommunens ekonomiska ställning enligt såväl kommunallagen som gällande 
reglemente föreslås att Bildningsnämnden skall lämna extra ekonomiska 
uppföljningar till kommunstyrelsen utöver de som anges i 
ekonomistyrningsmodellen.  

Därutöver anger ekonomistyrningsmodellen att om nämnder inte anser sig klara 
givna ekonomiska ramar skall de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram 
åtgärdsplan för att innehålla ramen. Även om modellen är tydlig föreslås att 
fullmäktige uppdrar till Bildningsnämnden att få mål och ekonomi i balans i 
enlighet med antagen budget för 2019. 

Slutligen föreslås att som en del av kommunstyrelsens uppgift att bereda 
budgeten skall en särskild investeringsberedning inrättas från och med arbetet 
med mål- och budget 2020. Detta för att på en bättre process och större 
precision i arbetet med kommunens framtida investeringar. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för Svalövs kommun per den 31 juli, daterat 2019-09-12 
Förslagsskrivelse daterad den 11 september 2019 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 151 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 105 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65  
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 208 
Kommunstyrelsens reglemente  
Kommunallagen SFS 2017:725 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C) och Torbjörn Ekelund 
(L): 1) Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning avseende 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 oktober. Denna rapport 
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens 
ordinarie sammanträde i december 2019. 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. 3) Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning 
avseende Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 december. 
Denna rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i februari 2020. 4) 
Bildningsnämnden uppdras att analysera utfallet av 2019 års underskott per 
den 31 juli 2019. Bildningsnämndens analys skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 14 oktober 2019. 5) Som en del av styrelsens roll som 
budgetberedning, skall det även inrättas en särskild investeringsberedning fr o 
m beredningen av mål och budget 2020 med plan 2021-2022. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C) och Torbjörn 
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Delårsrapport 2019-01-
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01 -- 2019-07-31 godkännes. 2) Bildningsnämnden uppdras att få mål och 
ekonomi i balans i enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget för 
2019. 

Torbjörn Ekelund (L): Förvaltningen uppdras att lämna sådant stöd till 
Bildningsnämnden att extra ekonomisk uppföljning kan genomföras. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Marie Irbladh (C): Avslag på 
Torbjörn Ekelunds yrkande. 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det.  

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, JNTZ, AAN, LELE) 
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Dnr 277-2019 

§ 176 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 juli 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med 
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JNTZ) 
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Dnr 204-2018 

§ 177 Särskild medlemsinsats år 2019, Kommuninvest ek 
för 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Svalövs kommun inte höjer kommunens insatskapital i Kommuninvest 
Ekonomisk förening 2019. 

2. Ny bedömning göres under 2020 för eventuell medlemsinsats 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2013. 
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. I 
stadgarna har bl.a. tillkommit en skyldighet för medlemmarna att höja 
insatskapitalet till ett belopp som motsvarar minst 200 kr per invånare samt en 
möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900 kr per invånare för de 
kommuner, som så vill. 

Svalövs kommun höjde insatskapitalet med 2 miljoner kronor efter beslut i 
kommunfullmäktige under 2015 till strax över 200 kr per invånare. Utöver den 
insättningen måste kommunen höja insatskapitalet varje år motsvarande 
summan kommunen får i avkastning på insatskapitalet. Det innebär att Svalövs 
kommun vid utgången av 2019 kommer att ha 4 634 503 kr totalt i insatskapital 
motsvarande 328,15 kronor per invånare. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet senast 2018-10-16, och fattade då 
följande beslut: 1) Svalövs kommun höjer inte kommunens insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16, § 191 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13, § 157 
Arbetsutskottets protokoll 2018-07-30, § 83 
Förvaltningens förslagsskrivelse 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2018 daterad 2018-07-19 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 154 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 133 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26, § 176  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Svalövs kommun inte höjer 
kommunens insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening 2019. 2) Ny 
bedömning göres under 2020 för eventuell medlemsinsats 2020. 

Beslutsgång 

Förste vice ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Jäv 

P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ) 
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Dnr 251-2019 

§ 178 Förslag till reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
(insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas 
att gälla fr o m 2019-10-01. 

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera nämnds- och styrelsesammanträden, förslår den nya 
majoriteten förändringar i Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
(insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 §. 

Idag har partier som inte av egen kraft, eller genom valsamverkan, är 
representerade i nämnden/styrelsen närvarorätt, rätt att yttra sig, rätt att 
anteckna sin mening till protokollet. Majoriteten menar att det för att tillförsäkra 
dessa mindre partier just insyn, är tillräckligt med närvarorätt. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 60, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 
2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-12, § 153, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, remissvaret 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2019. 

Nu föreligger remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-08-26, Feministiskt 
initiativ, daterat 2019-08-25 och Vänstern, daterat 2019-08-28, 
Socialdemokraterna 2019-08-28, Liberalerna, daterat 2019-09-30 och 
Centerpartiet 2019-09-29. 

Beslutsunderlag 

Remissvar från Centerpartiet, daterat 2019-09-29 
Remissvar från Liberalerna, daterat 2019-09-28 
Remissvar från Socialdemokraterna, daterat 2019-09-28 
Remissvar från Vänstern, daterat 2019-08-28 
Remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-08-26  
Remissvar från Feministiskt initiativ, daterat 2019-08-25 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-12, § 153 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 60 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § 
Förslag till Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Stefan 
Petterssons (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Ingrid Ekströms (SD) och 
Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderade 
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-10-01. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Marie Irbladh (C): Ärendet återremitteras för diskussioner med partiernas 
gruppledare. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs återremissyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och 
Jan Zielinskis 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 förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy 
Nilssons m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på om protokollsanteckningar från Jan 
Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) resp Marie Irbladh (C) 
och Johan Wigrup (C) skall infogas i protokollet, och finner att de inte skall det. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs återremissyrkande. 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet, vad gäller 
protokollsanteckningarna. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 285-2019 

§ 179 Överflyttning av räddningstjänsten från bygg- och 
räddningsnämnden till kommunstyrelsen samt 
inrättande av myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet remitteras till bygg- och räddningsnämnden för inhämtande av 
yttrande senast 2019-10-25 gällande föreslagen förändring av den 
politiska organisationen. 

2. Kommunförvaltningen uppdras att ta fram beslutsunderlag för beslut om 
inrättande av myndighetsnämnd, med förslag till reviderade 
reglementen och delegationsordningar, inför ett ev beslut i 
kommunfullmäktige 2019-11-25. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns av flera anledningar skäl att se över den politiska organisationen, vad 
gäller räddningstjänsten och ett antal frågor inom myndighetsutövningen. 

Återtaget av beredskapsförmågan hos civilsamhället föranleder en 
organisatorisk förändring som innebär att räddningstjänsten fr o m 2020-01-01 
sorterar under kommunstyrelsen, och inte bygg- och räddningsnämnden. De 
många beröringspunkterna mellan kommunledningens säkerhetsarbete, 
kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare och räddningstjänsten 
understryker detta. 

Mot bakgrund av att räddningstjänsten i Landskrona stad hanteras under 
kommunstyrelsen, innebär detta också en symmetrisk hantering av avtalet om 
gemensam räddningschef m fl avtal inom räddningstjänstens område. 

Räddningstjänsten får på så sätt en placering i den politiska organisationen 
som harmonierar med förvaltningsorganisationen, där räddningstjänsten 
alltsedan den nuvarande sektorsorganisationen infördes, sorterat under 
kommunledningskontoret. 

Det finns vidare skäl att samla annan myndighetsutövning, förutom den 
gentemot enskild enl Socialtjänstlag (SFS 2001:453), Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) m fl lagar inom det sociala området under en och samma nämnd. Det 
kan t ex gälla alkoholtillstånd och lotteriärenden. En närmre inventering föreslås 
göras, inför ett beslut om inrättande av en sådan nämnd fr o m 2020-01-01. En 
sådan nämnd, med ansvar också för de frågor bygg- och räddningsnämnden 
har idag, skulle kunna få namnet myndighetsnämnd. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse daterad 2019-08-28 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Ärendet remitteras till bygg- och räddningsnämnden för inhämtande av 
yttrande senast 2019-10-25 gällande föreslagen förändring av den politiska 
organisationen. 2) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram beslutsunderlag 
för beslut om inrättande av myndighetsnämnd, med förslag till reviderade 
reglementen och delegationsordningar, inför ett ev beslut i kommunfullmäktige 
2019-11-25. 

Marie Irbladh (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Marie 
Irbladhs avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons 
m fl yrkande. 

Protokollsanteckningar  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”I majoriteten vill 
man än en gång göra förändringar i de överenskommelser vi gemensamt alla 
partier varit överens om innan valet 2018. Känns svårt att man inte kan stå upp 
för de gemensamma överenskommelser vi tagit i hand på. Är 
partiöverläggningarna kanhända överflödigt i er framtida politiska värld? 

Symmetrisk hantering av avtalet mellan Landskrona och Svalöv, kan vi som 
liten kommun ha trots vår samarbetes partner har en annan politisk 
organisation. Finns ingen anledning att riva upp nuvarande struktur.” 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): ”Vi i Centerpartiet ser ingen anledning 
till att ändra på den ordning vi har idag. Vi anser att kommunstyrelsen ska ha så 
få operativa verksamheter som möjligt och istället fokusera på det övergripande 
ansvaret för kommunen.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MSDG, EOL) 
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Dnr 355-2016 

§ 180 Reglemente näringslivsråd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderat reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-08-14, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastslog reglementet för Näringslivsrådet 2017-01-30, § 5, 
samt reviderade reglementet 2018-04-23, § 58 och 2019-02-25, § 25.  

Ett förtydligande av reglementets § 4 behöver göras, så att det tydliggörs att det 
är kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunstyrelsens vice 
ordförande som utgör rådets presidium. Detta då det inte finns någon andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-01-28, § 7, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till 
reglemente daterat, 2019-01-16 

Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 25 följande beslut: 1) Reglementet 
för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till reglemente daterat, 2019-01-16. 

Föreslagen revidering innebär att rådets presidium väljs ur kretsen för 
kommunstyrelsens presidium, samt ett förtydligande att valen till dessa uppdrag 
förrättas av kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-02, § 67, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderat reglemente för 
Näringslivsrådet, daterat 2019-08-14, antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklings- och näringslivschef 
Katarina Borgstrand. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-02, § 67 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Förslag på reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderat 
reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-08-14, antas. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, LELE) 
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Dnr KS 171-2019 

§ 181 Lokal lönebildning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Utrymmet för 2020 -års löneöversyn fastställs till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 2,5 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. Av de 2,5% som 
avsätts till icke prioriterade grupper placeras 0,1% centralt hos 
förvaltningschefen. Detta för att skapa förutsättningar för riktade 
insatser för yrkeskategorier med endast en eller ett fåtal personer. På 
så sätt möjliggörs en positiv löneutveckling även för dessa 
yrkeskategorier 

2. Följande yrkesgrupper prioriteras i 2020 års löneöversyn: 

– behöriga pedagoger inom skola f-9 och förskola 

– sjuksköterskor 

– första linjens chefer 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott har uppdragit förvaltningen att ta fram 
förslag på såväl lämplig nivå för löneöversyn 2020 samt förslag till prioriterade 
yrkesgrupper för 2020 års löneöversyn (KSPU § 32/2018).  

I dagsläget ligger cirka 53 procent av kommunens yrkesgrupper under 
medellönenivån för motsvarande grupper inom Familjen Helsingborg.  

Detta visar sig dagligen då förvaltningen möter stora utmaningar i att konkurrera 
om löneläget avseende flera viktiga yrkeskategorier, med svårigheter att både 
rekrytera och behålla medarbetare som följd. 

Dessa utmaningar kommer öka än mer i framtiden då konkurrensen om 
arbetskraften förväntas öka ytterligare.  

För att uppnå konkurrenskraftiga löner i Svalövs kommun och därmed 
möjliggöra en god personalförsörjning behöver lönebilden för flertalet av 
kommunens yrkesgrupper justeras uppåt. 

Förvaltningen föreslår därför att 2020 års löneutrymme sätts till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper samt 3,2 procent av löne-
underlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

Personalutskottet föreslog 2019-08-20, § 40, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utrymmet för 2020 -års löneöversyn fastställs till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 3,2 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 2) Följande yrkesgrupper 
prioriteras i 2020 -års löneöversyn: – behöriga pedagoger inom skola f-9 och 
förskola, – sjuksköterskor, – första linjens chefer. 
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Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2019-0820, § 40 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-18 (en bilaga) 
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-22, § 32 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Utrymmet för 2020 års löneöversyn fastställs till 3,7 procent 
av löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 2,5 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. Av de 2,5 % som avsätts till 
icke prioriterade grupper placeras 0,1 % centralt hos förvaltningschefen. Detta 
för att skapa förutsättningar för riktade insatser för yrkeskategorier med endast 
en eller ett fåtal personer. På så sätt möjliggörs en positiv löneutveckling även 
för dessa yrkeskategorier. 2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2020 års 
löneöversyn: – behöriga pedagoger inom skola f-9 och förskola, – 
sjuksköterskor, – första linjens chefer. 

Mari Irbladh (C): 1) Utrymmet för 2020 års löneöversyn fastställs till 3,7 procent 
av löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 3,2 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 2) Följande yrkesgrupper 
prioriteras i 2020 -års löneöversyn: – behöriga pedagoger inom skola f-9 och 
förskola, – sjuksköterskor, – första linjens chefer. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Reservation 

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs yrkande. 

Protokollsanteckning 

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C): ”Vi i centerpartiet anser att vår 
kommuns främsta tillgång är vår personal. Att ha en skälig lön för sitt arbete är 
för oss en självklarhet. Det handlar helt enkelt om att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vi ska vara det för de som är anställda hos oss i dag, men även 
för framtida medarbetare. 

Vi ser stora utmaningar framöver för flera yrkesgrupper och vi behöver tänka 
nytt för att attrahera och behålla medarbetare över tid. På vårt initiativ höjdes 
Friskvårdsbidraget, men vi behöver titta på ett lojalitetsprogram för våra 
medarbetare som varit hos oss länge.” 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Sektorchefer 
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Dnr 125-2019 

§ 182 Rekrytering ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Jane Bergman anställes som ekonomichef under förutsättning att 
registerkontroll och UC inte påvisar något som utesluter anställning. 

 
2. Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen ekonomichef upphävs. 

 
3. Lön fastställs till 68 000 kr per månad i 2020 års löneläge. 

 
4. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 

anställningsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29, § 98, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att omedelbart påbörja en 
rekryteringsprocess av en ny ekonomichef. I uppdraget ingår att anlita ett 
rekryteringsföretag, fastställa kravprofil samt så fort möjligt föreslå kandidat för 
kommunstyrelsen. 2) Kommunstyrelsen bemyndigar personalutskottet att 
tillförordna en ekonomichef under rekryteringsprocessen, dock längst intill den 
31 mars 2020. 

Kommunstyrelsen har uppdragit till personalutskottet att påbörja 
rekryteringsprocess av ny ekonomichef. 

Första steget i rekryteringsprocessen är att fastställa kravprofil och 
upphandlingskriterier. Tilldelningsbeslut avseende rekryteringsfirma föreslås  
ske i samband med utskottets ordinarie sammanträde i juni. 

Personalutskottet fattade 2019-05-07, § 28, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott fastställer kravprofil i enlighet med 
reviderad bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 2) Kommunstyrelsens personalutskott 
beslutar om att följande upphandlingskriterier och viktning skall gälla vid 
upphandling av rekryteringsfirma; 

- Utforma annonser och söka kandidater  10 % 

- Urval och intervjuer    20 % 

- Validerade urvalsinstrument   15 % 

- Referenstagning och återkoppling  15 % 

- Presentation av kandidater  10 % 

- Pris    30 % 

Personalutskottet fattade vidare 2019-06-04, § 36, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott antar Recruitment International AB, org.nr 
556509-7945, som rekryteringsföretag för ekonomichefstjänsten. 2) 
Kommunchef Stefan Larsson uppdras att teckna avtal med Recruitment 
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International AB, orgnr. 556509-7945, enligt anbud. 3) Förvaltningen uppdras 
att i samråd med Recruitment International AB fastställa annonseringskanaler 
till en kostnad om högst 30 000 kronor. 4) Tidplan för rekryteringsprocessen 
fastställs enligt följande: 

 

juni - juli Annonsering och sök efter kandidater 

juli - augusti Rekryteringsfirman genomför testning och första 
urval i samråd med förvaltningen 

27 – 28 
augusti 

De 3-4 kandidater vars profil tydligast uppfyller 
kravprofilen intervjuas av personalutskottet, centrala 
ledningsgruppen och fackliga representanter 

2 - 6 
september 

Slutlig validering och referenstagning 

10 september Extrainsatt personalutskott för fastställande av 
huvudkandidat för förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

16 september Beslut i kommunstyrelsen 

 

5) För att fastställa huvudkandidat för ekonomichefstjänsten genomför 
personalutskottet ett extrainsatt sammanträde den 10 september. 

Personalutskottet föreslog 2019-09-10, § 43, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1.) Jane Bergman anställes som ekonomichef under förutsättning att 
registerkontroll inte påvisar något som utesluter anställning. 2) Befintlig 
uppdragsbeskrivning för funktionen ekonomichef upphävs. 

Utskottet fattade vidare följande beslut: 1) Kommunchef Stefan Larsson 
uppdras förhandla lön och villkor med Jane Bergman innan kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 september 2019. 

Vid sammanträdet presenterar Jane Bergman sig. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2019-09-10, § 43 
Personalutskottets protokoll 2019-06-04, § 36 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-03 
Personalutskottets protokoll 2019-05-07, § 28 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29, § 98 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), 
Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Ingrid Ekström 
(SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Jane Bergman anställes som 
ekonomichef under förutsättning att registerkontroll och UC inte påvisar något 
som utesluter anställning. 2) Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen 
ekonomichef upphävs. 3) Lön fastställs till 68 000 kr per månad i 2020 års 
löneläge. 4) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 89-2018 

§ 183 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1.  Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 
oktober. 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingspolicyn reviderades senast 2016. Vi har sedan flera år dock sett 
ett behov av en omfattande omarbetning och uppdelning. Detta arbete har nu 
skett. Förslaget omfattar dels en principiell och strategisk renodlad policydel för 
beslut i kommunfullmäktige. Den andra delen avser riktlinjer för beslut i 
kommunstyrelsen. Denna del är av mer specificerad karaktär med bl.a. 
tröskelvärden och regelverk kring direktupphandling. Riktlinjerna kan 
uppdateras vid behov. Minst en gång per mandatperiod.  

Arbetsutskottet fattade 2018-03-26, § 45, följande beslut: 2) Begreppet 
”minimilön” ersätts med ”kollektivavtalslikande villkor”. 3) Riktlinjer till 
Upphandlings- och inköpspolicy ska uppdateras minst en gång per 
mandatperiod. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 85, följande beslut: 1) Riktlinjer till 
Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla from 1 maj 2018, under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar Upphandlings- och inköpspolicy att 
gälla fr.o.m 1 maj 2018. 2) Ändring av punkten 11), sid 2, i policyn. ”Nämnder 
och styrelser skall ha möjlighet…”. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23, § 62, följande beslut: Upphandlings- 
och inköpspolicy antas att gälla fr.o.m 1 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 62 
Förslag till Upphandlings- och inköpspolicy, daterad 2018-04-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26, § 45 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-13  
Befintlig upphandlingspolicy för Svalövs kommun, daterad  2016-01-01 Förslag 
till Upphandlings- och inköpspolicy, daterade 2018-03-16 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ) 
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Dnr 278-2019 

§ 184 Utredning – Lokalförsörjningen inom kommunen 

Kommunstyrelsens 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. 

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.  

Nu föreligger ett nytt utredningsdirektiv där utredningen kring kommunens 
lokalförsörjning skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med 
styrelsen ordinarie sammanträde i november. Utredningen finansieras genom 
att nyttja tidigare avdelade medel för genomlysning av verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Aase Jönsson 
(KD): 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. 
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Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Krister Olsson (S) delar ej i beslutet.  

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ) 
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Dnr 296-2018 

§ 185 Utredningsuppdrag -  matdistribution 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningens utredningsrapport, daterad 2019-08-28, godkänns.  

2. Förvaltningen uppdras att förbereda för ett införande fr o m 2020-01-01, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Matdistributionen inom hemvården har haft betydande utmaningar att leverera 
varm mat till hemvårdens brukare på ett rationellt och effektivt sätt under en 
längre tid.  

Förvaltningen har därför fått i uppdrag att föreslå hur ett utredningsdirektiv 
skulle kunna utformas för att belysa möjligheterna att införa en matdistribution 
baserat på kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-01-14, § 11, följande beslut: 1) Förvaltningen 
ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att införa en ny 
metod för matdistribution till brukare inom hemvården. Metoden som skall 
utredas är distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 2) Utredningen 
skall omfatta en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat inom ett mindre 
område i syfte att verifiera resultatet av en ny metod för matdistribution för 
hemvården. Utredningen samt resultatet av pilotstudien skall återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i samband med september månads sammanträde 
2019. 3) 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda utgifter anslås för 
att finansiera utredningen samt förhyrning av nödvändig utrustning för att 
genomföra en pilotstudie. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-02, § 65, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningens utredningsrapport, daterad 2019-08-28, godkänns. 2) 
Distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”, införs till hemvårdens 
brukare i enlighet med utredningsrapport, daterad 2019- 08-28. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Madeleine Moberg, 
verksamhetschef gata/park Mattias Wiman, kostchef Ida Thrane och 
kökschef/måltidsutvecklare Tobias Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-02, § 65 
Rapport ”Cook and chill”, daterad 2019-08-22 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 11 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 125 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 218 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Annelie Persson 
(S), Mari Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn 
Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) 
Förvaltningens utredningsrapport, daterad 2019-08-28, godkänns. 2) 
Förvaltningen uppdras att förbereda för ett införande fr o m 2020-01-01, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om budget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MEMG, MSDG, IATE, HAHZ, SAMA) 
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Dnr 25-2019 

§ 186 Lokalanskaffning avseende särskilt boende, 
trygghetsboende och administrationslokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  

1. Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag 
skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program 
kommunala verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för 
framtagande av förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling 
avseende Svalövs kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av 
särskilt boende, trygghetsboende samt administrationslokaler. 

2. Kommunfullmäktige godkänner principerna till hyresavtalsutkast enligt 
bilaga. 

 
3. Kommunen genomför upphandling enligt LOU avseende 

byggentreprenaden. Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas 
till exploatör/hyresvärd. Kontraktet ska innehålla option om möjligt 
kommunalt förvärv (senast) 2 år efter utfärdandet av produktionens 
slutbevis.  
 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att starta upprättandet av 
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandlingen. 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att teckna 
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd enligt redovisade punkter i 
denna skrivelse pkt 1. 

6. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna 
samarbetsavtalet. 

7. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för 
verksamheternas kostnader inför tecknandet av samarbetsavtalet. 

8. Kommunförvaltningen uppdras inarbeta kostnaderna i förslagen till 
remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

En ständigt återkommande och aktuell trend i hela landet handlar om att 
Sverige på sikt får en allt äldre befolkning. Vård och omsorg inom Svalövs 
kommun har de senaste åren sett volymökningar som utöver demografiska 
faktorer som även beror på en tidigare utskrivning från sjukhus samt en ökad 
vårdtyngd hos brukare.  
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Antalet personer över 80 år förväntas minska något under de närmaste åren för 
att närmare år 2030 öka igen. Då denna åldersgrupp är den som är i störst 
behov av kommunal omsorg typ hemtjänst och plats på särskilt boende, 
kommer innebära att behovet av lokaler för hemtjänsten och för särskilt boende 
inte kommer att räcka till. En åldrande befolkning ställer också höga krav på att 
lokalerna är anpassade för de behov som finns och kommer att uppstå på 
längre sikt. 

I lokalförsörjningsprogrammet för Svalövs kommun beslutat i Kommunstyrelsen, 
2018-04-09 har identifierats behov av att bygga lägenheter för bl.a. särskilt 
boende. En bra kombination till särskilt boende är att bygga trygghetsboende. 
Trygghetsboende är till för personer över 65 år på den ordinarie 
bostadsmarknaden som har behov av mer trygghet och social gemenskap, men 
som är för friska för särskilt boende. Det finns samordningsvinster att de båda 
boendeformerna förläggs samlat. Exempelvis att man delar på gemensamma 
ytor och kök. 

Bedömningen idag är ett framtidsbehov av ca 40 platser för särskilt boende och 
ca 20 platser för trygghetsboende.  

Behovet av framtida administrationslokaler bör även beaktas då kommunhuset 
idag är rejält trångbott. Antagandet idag är ett behov av ca 15-20 
kontorsplatser. Om befolkningsutveckling fortsatt sker enligt prognoser kan 
självklart nya verksamheter behöva tillkomma och ställa krav på än fler nya 
kontor och faciliteter.  

För att framtidssäkra behovet mer i detalj för särskilt boende, trygghetsboende 
och administrationslokaler tar förvaltningen fram en programhandling. 
Målsättningen med programhandlingen är att redovisa verksamhetskrav och 
tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande del som innehåller 
lokalförteckning, krav på teknisk standard och samband samt en programskiss 
som redovisar förslag till fysisk lösning.  

Även ett beslutsunderlag tas fram med hyreskostnad av lokalerna och 
tidsaspekt för förhyrning. 

Programhandlingen tas fram av en representativ sammansatt arbetsgrupp. 

Placeringen av denna nybyggnad/lokaler görs på den strategiskt viktiga 
fastigheten Kv. Lantlyckan i stationsnära läge i Svalövs tätort.  

Kv. Lantlyckan kommer vara en viktig ”motor” för fortsatt tillväxt inom 
kommunen. December 2021 startar pågatågstrafiken med ny station i bl.a. 
Svalöv. Inom fastigheten kommer förutom kommunal service, bostäder med 
olika upplåtelseformer och kommersiella lokaler uppföras.  

Stor efterfrågan finns idag från olika exploatörer att vilja var med att exploatera 
denna fastighet. Kommunen har idag markanvisningsavtal med en exploatör.  

Avsikten är att teckna hyresavtal med exploatör/hyresvärd efter markförsäljning 
inom kv. Lantlyckan innan denna byggnad är uppförd. Efter rådgivning med 
upphandlingsjurist finns det olika tillvägagångssätt som är möjliga att 
genomföra för att kommunen ska fullgöra sina skyldigheter enligt LOU. Ett 
exempel är att kommunen genomför upphandlingen och sedan överlåter 
byggentreprenadkontraktet till den tilltänkta hyresvärden. 
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Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 31, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram programhandling för 
lokalanskaffning via förhyrning i nybyggnad inom kv. Lantlyckan avseende 
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. 2) 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på 
hyresavtal och upplägg för upphandling. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg och lokalstrateg Robert Ahlquist.. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-19 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Stefan Petterssons (M) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige 
godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag skisser daterat 2019-06-20 kv. 
Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program kommunala verksamheter upprättat 2019-
05-23”, som inriktning för framtagande av förfrågningsunderlag inför 
byggentreprenadupphandling avseende Svalövs kommuns försäljning, 
förhyrning och byggnation av särskilt boende, trygghetsboende samt 
administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige godkänner principerna till 
hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen genomför upphandling enligt 
LOU avseende byggentreprenaden. Byggentreprenadkontraktet kommer att 
överlåtas till exploatör/hyresvärd. Kontraktet ska innehålla option om möjligt 
kommunalt förvärv (senast) 2 år efter utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) 
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att starta upprättandet av 
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandlingen. 5) 
Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att teckna 
samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd enligt redovisade punkter i denna 
skrivelse pkt 1.6) Samhällsbyggnads-nämnden bemyndigas att underteckna 
samarbetsavtalet. 7) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för 
verksamheternas kostnader inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) 
Kommunförvaltningen uppdras inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren 
avs Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

Marie Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): Ärendet återremitteras till 
kommunförvaltningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

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

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”Vi vill återremittera 
ärendet på grund av att det: 
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Bör finnas en helhetssyn på hela Lantlyckan, innan vi öronmärker en del av 
området till en viss verksamhet. Detta arbete bör starta med det snaraste. 

Det saknas en behovsanalys och en ekonomisk konsekvensbeskrivning av ett 
särskilt boende på fastigheten. 

Det planeras för ett Trygghetsboende men vi anser att det i första hand ska 
byggas i de Tätorter där behovet visar att det saknas särskilt boende. 

Vidare anser vi att det skall göras en analys om vad vi skall använda nuvarande 
administrationslokaler till. Vi anser även vikten av att göra en total översyn 
tillsammans med Svalo för att utnyttja, renovera och modernisera dagens 
administrationslokaler.” 

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C): ”Vi vill återremittera ärendet på grund 
av att det: 

1) Behövs en helhetssyn på hela Lantlyckan, innan vi öronmärker en del 
av området till en viss verksamhet. Detta arbete bör starta med det 
snaraste. 

2) Saknas en behovsanalys och en ekonomisk konsekvensbedömning av 
ett Särskilt boende på fastigheten. Enligt uppgift är inte kön i närheten 
av det antal platser som anges. 

3) Planeras för ett Trygghetsboende men vi anser att det i första hand ska 
byggas i de tätorter som saknar Särskilt boende, d v s Billeberga, 
Röstånga och Tågarp, innan vi bygger ett i centralorten.” 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN, JBN, MAMG, MLLG, HSDT, HAHZ, SARA) 
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Dnr KS 286-2019, SBN 173-2018 

§ 187 Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

I gällande detaljplan är användningen för aktuellt område PARK (allmän plats). 
En park är inte avsedd för bebyggelse förutom av de komplement som behövs 
för platsens skötsel och bruk. En allmän plats får inte heller mer än tillfälligtvis 
upplåtas för enskild verksamhet. 

Det primära syftet med planläggningen är att skapa planmässiga förutsättningar 
för återuppbyggnad av samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i 
Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för 
skolverksamhet.  

Planbestämmelsen om markens användning ändras från park till centrum, 
samlingslokal och/eller skola (förskola). De båda användningarna ska kunna 
kombineras alternativt etableras var för sig. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-08-22, § 118, följande beslut: 1) 
Granskningsutlåtande II godkännes. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22, § 118 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-08 
Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning, daterad 
2019-06-03 
Plankarta, daterad 2019-07-30 
Samrådsredogörelse, 2019-01-28 
Granskningsutlåtande I, daterad 2019-03-21 
Granskningsutlåtande II, 2019-06-05 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK) 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäterimyndigheten 
Kågerödslunds intresseförening 
Fyra privatpersoner 
(Se vidare tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-08) 
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Dnr KS 212-2018, VON 133-2019 

§ 188 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen 
inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande behovsprövningen 
och planeringen inom hemtjänsten. 

I motionen föreslår liberalerna följande: Kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en total genomlysning av sektorn Vård- 
och omsorg, i syfte att antingen styrka eller dementera siffrorna SKL:s rapport 
Öppna jämförelser, och om förbättringsmöjligheter finns, realisera dessa. 
Frågeställningar att besvara utredningen ska ligga i linje med förda 
resonemang. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-08-14, § 78, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-13, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, § 78 
Svar på motion, daterad 2019-08-13 
Remitteringsbeslut, daterad 2018-09-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 124 
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-07-26 

 
Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr 717-2013 

§ 189 Säkerhetsklassning av funktion 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, 
omfattas uppdraget som kommunstyrelsens ordförande också av 
säkerhetsklass 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen kan komma att underställas hemlig 
information i beredning och beslut av framförallt vissa dokument, föreslås 
funktionen kommunstyrelsens ordförande omfattas av säkerhetsklass 3. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-02, § 70, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Som komplement till 
kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, omfattas uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande också av säkerhetsklass 3. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-02, § 70 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16, § 155 
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr 1-2019 

§ 190 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 
2019-08-01 – 08-28.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
09-16. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Omröstningsbilaga 1 - § 178 - Förslag till reviderade 
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) 
enligt kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28) 
 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Johan Wigrup, tjg ers för F 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 È Lundgren S  1   

12 Torbjörn Ekelund L 1    
13 Aase Jönsson KD 1    

 SUMMA  8 5   

 
 


