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Utses att justera Angelie Fröjd (M), §§ 68 – 69 k), Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 69 l) - 96 

Justeringens tid 
och plats 2019-04-16, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 68 – 96 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  

 

 Fredrik Jönsson (C), ej § 68 j) Angelie Fröjd (M), § 68 j)  

Justerare  

 

 A Fröjd, §§ 68 – 69 k)  W Kopanska Larsson, §§ 69 l) - 96  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-15 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 
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Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 69 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Redovisningen av delegationsbeslutet gällande undertecknande av 
hyresavtal daterat 2014-06-16 godkännes (§ 69 k)). 

Sammanfattning av ärendet 

a) Verksamhetschef Charlotte Leander, Söderåsens miljöförbund, 
informerar om årsredovisning 2018. 

b) VD Ulf Thysell, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, informerar 
om årsredovisning 2018. 

c) Ekonomichef Pia Lindström och kommunikatör Mimmi Sjögren, LSR 
Landskrona Svalöv Renhållnings AB, informerar om årsredovisning 
2018. 

d) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om 1) Befolkningsutveckling i 
Svalövs kommun 2018 (Dnr 90-2018), b) Flyttningar för Svalövs 
kommun år 2018 (Dnr 90-2018), samt c) Prel befolkningsstatistik per 31 
januari 2019 (Dnr 73-2019). 

e) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar vidare om Remiss: Lite mer lika 
- Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) (Dnr 41-2019). 

f) Samråd ang Budgetram 2020 för Söderåsens miljöförbund (Dnr 40-
2019) samt Handlingsplan budget 2019 (Dnr 97-2018) 

g) Administrativ chef Michael Andersson informerar om 1) 
Prövningstillstånd gällande mål avseende ogiltighetstalan av de under 
2017 direktupphandlade avtalen med Telia, 2) Anbudsutvärdering 
avseende operatörstjänster 2019 fast- och mobil telefoni, 3) 
Föreläggande att yttra sig över överprövning av offentlig upphandling - 
telefoni (Telenor) samt 4) Föreläggande att yttra sig över överprövning 
av offentlig upphandling - telefoni (Telia) (Dnr 204-2016). 

h) Katarina Borgstrand informerar om Insikt - en servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning 

i) SKL Cirkulär 19:11 - Hantering av karensavdraget för anställda på RiB 
samt SKL Cirkulär 19:15 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
fullmäktige. 

j) Kommunchef Stefan Larsson informerar om: Rekrytering av 
projektledare vid Styrelsen för BT Kemi efterbehandling. 

k) Handläggare Malin Vagnér informerar om gällande avtalsförhållanden 
och fattade beslut vad gäller Röstånga 2:40 (friluftsbad) (Dnr 419-2013). 
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Jäv 

P g a jäv deltog inte ordförande Fredrik Jönsson (C) vid behandlingen av § 69 
j). Under punkten tjänstgjorde Angelie Fröjd (M) som ordförande. 

P g a jäv deltog inte Torbjörn Ekelund (L), Annie Karlsson (S) och ekonomichef 
Jan Bengtsson vid behandlingen av § 69 k). 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 70 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2018-05-15 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2018-05-15 
Protokoll, föredragningslista årsstämma, AB SvalövsBostäder, 2018-06-01 
Protokoll, föredragningslista årsstämma, AB Svalövslokaler, 2018-06-01 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2018-06-13 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2018-08-29 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2018-08-29 
Protokoll från styrelsen för LSR 2018-04-16 
LSR styrelseprotokoll 2018-05-29 
Protokoll från LSR Styrelse, 2019-02-18 
Minnesanteckningar, Söderåsens Miljöförbund, samråd med 
medlemskommunerna 2018-04-06-, kl. 1400, Kommunhuset, Örkelljunga 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2018-06-12, Tingshuset Klippan 
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2018-12-27, konstituerande möte 
Protokoll från möte med direktionen för Söderåsens miljöförbund 2019-02-26 
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2019-03-26 
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten, 2018-05-22 
Protokoll styrelsesammanträde, NSVA 2018-03-15 
Årsstämmoprotokoll för NSVA 2018-05-08 
Protokoll styrelsesammanträde, NSVA 2018-06-15 
Protokoll styrelsesammanträde, NSVA 2018-10-05 
Protokoll styrelsesammanträde, NSVA 2018-12-07 
Protokoll från styrelsesammanträde i Sydvatten 2018-03-06 
Sydvatten mötesanteckningar ägarträff 2018-03-23 
Protokoll från styrelsesammanträde i Sydvatten 2018-08-24 
Sydvatten mötesanteckningar ägarträff 2018-11-08 
Styrelseprotokoll från Sydvatten, 2018-12-18 
Protokoll 287 från Styrelsen Sydvatten AB, 2019-02-01 
Finsam protokoll 2018-02-08 
Finsam protokoll 2018-04-12 
Finsam protokoll 2018-05-31 
Finsam protokoll 2018-09-20 
Finsam protokoll 2018-11-30 
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2018-10-23 
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2018-11-20 
Protokoll från Familjen Helsingborg 2018-02-09 
Protokoll från Familjen Helsingborg 2018-04-06 
Protokoll från Familjen Helsingborg 2018-06-01 
Protokoll från Familjen Helsingborg 2018-10-17 
Protokoll från Familjen Helsingborg 2018-11-31 
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Dnr 2-2019 

§ 71 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ombud i Rååns vattenråd efter Ann-Margret Ringnér (C) väljs Jan 
Rosengren (C). 

2. Till ombud i Rönneåkommittén efter Ann-Margret Ringnér (C) väljs Jan 
Rosengren (C). 

3. Till ombud i Rönneåns vattenråd efter Ann-Margret Ringnér (C) väljs 
Sven-Åke Nilsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Margret Ringnér (C) har i skrivelse daterad 2019-02-15 avsagt sig 
uppdragen som ombud i Rååns vattenråd, Rönneåkommittén och Rönneåns 
vattenråd. Valet av efterträdare till henne i de aktuella organen bordlades vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-11. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Rååns vattenråd 
Rönneåkommittén 
Rönneåns vattenråd 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 49-2019 

§ 72 Årsredovisning 2018 – Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Årsredovisningen för Svalövs kommun 2018 överlämnas till revisionen 
och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt årsredovisning 2018 för Svalövs kommun. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Svalövs kommun 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Årsredovisningen för Svalövs kommun 2018 
överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 236-2018 

§ 73 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 december 2018 

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 30, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 30 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 103-2019 

§ 74 Årsredovisning 2018 - AB SvalövsBostäder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2018 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för AB SvalövsBostäder. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB 
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Svalövs kommuns 
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för 
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 3) 
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 104-2018 

§ 75 Årsredovisning 2018 - AB SvalövsLokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2018 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för AB SvalövsLokaler. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB 
SvalövsLokalers årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Svalövs kommuns 
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för 
AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 3) Svalövs 
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige 
fastställda ägardirektiv för antagande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsLokaler 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 89-2019 

§ 76 Årsredovisning 2018 - LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2018 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings 
AB 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 100-2019 

§ 77 Årsredovisning 2018 – NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 
2018 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport 
Hållbarhetsredovisning 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) NSVA 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2018 noteras. 
2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att 
styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 260-2018 

§ 78 Årsredovisning 2018 - Söderåsens miljöförbund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.  

2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och 
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 2) 
Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2018 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Jäv  

P g a jäv deltog inte Torbjörn Ekelund (L) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun  
Klippans kommun  
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr: KS 106-2019, VN 9-2019 

§ 79 Budget för EU-val 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet behandlas inom ramen för Kompletteringsbudget I 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ramen för verksamheten EU-val är 300 tkr för 2019. Därutöver beräknas 
verksamheten uppbära ca 300 tkr i statsbidrag för genomförande av 
förtidsröstning.  

Under 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Budgetramen 
för det året motsvarade de budgetramar som gäller även i år. Valnämnden 
överskred dock dessa budgetramar kraftigt både avseende kostnaderna för 
förtidsröstningen och avseende kostnaderna för valdagen.  

För att begränsa kostnaderna har valnämnden inför EU-valet 2019 beslutat om 
en lägre ersättning till röstmottagare samt antagit ett normschema som varje 
ordförande är skyldig att förhålla sig till när de bemannar vallokalerna inför 
valdagen. Slutligen har förvaltningen en preliminär planering för öppettider i 
röstningslokaler under förtidsröstningen som innebär stora besparingar, jämfört 
med valet 2018.  

Kostnaderna för förtidsröstningen beräknas uppgå till ca 250 tkr. I detta belopp 
har kostnader för inköp av hantering av poströster från Postnord och kostnader 
för frakt av förtidsröster från röstningslokalerna till kommunhuset dock inte 
medräknats. Således prognostiseras utfallet för förtidsröstningen motsvara 
budgeten.  

Kostnaderna för valdagen, inkl. utbildningen av röstmottagarna, beräknas 
uppgå till ca 365 tkr. De ovan beskrivna kostnadsbesparande åtgärderna 
beräknas ge en god effekt men kostnaderna för arbetskraften på valdagen är 
trots detta hög. Det anses dock inte vara möjligt att begränsa bemanningen och 
valnämndens kostnader ytterligare utan att riskera att tumma på 
rättssäkerheten. Av det skälet föreslås kommunfullmäktige utöka 
verksamhetens ram för 2019 med 75 tkr. 

Valnämnden föreslog 2019-03-06, § 10, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 2019 års ram för verksamheten EU-
val tillförs 75 tkr. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2019-03-06, § 10 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-27  
Kostnadsberäkning förtidsröstning 
Kostnadsberäkning valdag 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Ärendet behandlas inom ramen för 
Kompletteringsbudget I 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, MAN, JBN, AAN) 
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Dnr: KS 90-2019, VON 22-2019 

§ 80 Skyddskläder inom hemvården i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet hanteras inom ramen för Kompletteringsbudget I 2019 resp 
Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid arbetsmiljöverkets inspektion av vård och omsorg den 6-7 november 2018, 
uppmärksammades organisationens brist på tillhandahållande av skyddskläder 
för hemvårdens personal som transporterar sig på cykel/gång mellan brukare 
under olika väderförhållanden. Utomhusklimatet som är en stor del av 
arbetstagarens arbetsdag, kan vara mycket varierande. Från stark kyla, blåst, 
regn, mörker till extrem värme under sommarhalvåret, vilket ställer höga krav 
på klädseln utifrån säkerhet, komfort och funktionalitet.  Arbetstagaren rör sig 
också ute i trafiken där klädseln (varseldetaljer) även måste vara synlig på långt 
håll, vid dålig sikt eller mörker. 

Syftet med skyddskläder är att miniminera risker för att personskador ska 
uppstå. I arbetsmiljöverkets föreskrifter ska gemensamma skyddsåtgärder 
prioriteras framför individinriktade. Personlig skyddsutrustning ska användas 
när inte risken kan undvikas eller begränsas (AFS 2001:3 5 §). Verksamheten 
för vård och omsorg bedömer att det finns ett behov av personlig 
skyddsutrustning som avses enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) när arbetstagaren 
transporterar sig med cykel eller gång i utomhusmiljö. Enligt 4 § i AFS 2001:3, 
ska Arbetsgivaren utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga 
skyddsutrustning och tillbehör som behövs för arbetet. 

Utöver ovanstående lagkrav och föreskrifter finns ett behov för profilering. Det 
är viktigt att kommunens logotyp är synlig då våra medarbetare rör sig ute i 
samhället, både för kommunens profilering och för att tydliggöra att 
medarbetaren är i tjänst.   

Behovet av skyddskläder för kommunens personal inom hemvården beräknas 
innebära en merkostnad på 200 000 kr för nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-03-13, § 32, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Under 2019 tillförs 200 tkr i 
driftsbudgeten för vård- och omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 2) Från och med 2020 och framåt tillförs 150 tkr i 
budgeten för vård- och omsorgsnämnden för byte samt nyinköp av 
skyddskläder för hemvårdens medarbetare. 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vård- och omsorgschef Madeleine 
Moberg. 
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Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-03-13, § 32 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-11 
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter 
Riskbedömning behov av skyddskläder hemvården 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Ärendet hanteras inom ramen för Kompletteringsbudget I 
2019 resp Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SAMA, JBN, JRKH, AAN) 
  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
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Dnr 315-2017 

§ 81 Kompletteringsbudget I 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen begär att samhällsbyggnadsnämnden innan den 26 
april 2019 yttrar sig över beslutsavsikten att omfördela 2 mnkr till 
objektet markarbeten Röstånga IP. 

2. Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att föreslå lämpliga 
utredningsdirektiv för genomlysningen av utbildningssektorn och 
redovisa dessa direktiv för kommunstyrelsen senast i samband med 
oktober månads sammanträde.      

3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att före den 30 juni 2020 
utreda hur så kallade ”fixartjänster” kan utformas genom en 
biståndsbedömd välfärdscheck. Utredningen skall utgå från följande 
direktiv:     

- Brukarnas rätt att själv välja leverantör skall värnas. 

- Välfärdschecken skall utfärdas genom ett biståndsbeslut under vård- 
och omsorgsnämndens ansvar och har sin utgångspunkt brukarens 
behov och inte levnadsålder. 

- Förslaget är ett komplement till andra lagstadgade åtgärder och 
ersätter inte på något sätt dessa.  

- Möjligheterna att förstärka välfärdschecken via statliga subventioner 
såsom RUT-avdrag skall beaktas. 

- Utredningen skall slutligen föreslå hur en vidgad målgrupp för dessa 
tjänster kan definieras.   

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att före den 1 januari 2020 
genom en extern part utreda möjligheterna att lägga ut kommunens 
lokalvård på entreprenad enligt följande direktiv:  

- Servicen till kommuninvånarna och brukarna skall vara minst samma 
på nivå som idag. 

- Kommunens förmåga till att kunna vara en kompetent beställare av 
lokalvård värnas.  

- Personalen skall vara så mycket som möjligt på samma ställe för att 
undvika onödigt tidsspill vid transporter och för att ge kontinuitet inom 
verksamheter som har behov av närvaro av vuxna 

- Att en framtida entreprenör kan utföra sina tjänster i enlighet 
fullmäktiges miljömål, antagen uppförandekod samt att entreprenören 
kan utföra tjänster enligt vedertagna moderna metoder. 

- En basmätning skall göras för att fastställa nuvarande städyta, 
frekvens samt årlig kostnad. Syftet med denna mätning är att skapa 
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förutsättningar för en framtida jämförelse mellan att driva lokalvården i 
egen regi eller på entreprenad.  

- Vid bedömning om lokalvården skall läggas ut på entreprenad måste 
en värdering göras för att visa på entreprenörens förmåga att 
genomföra lokalvården med bättre kvalitet, högre effektivitet samt 
lägre kostnad.  

- Utredningen skall särskilt belysa formerna för hur en kvalitetssäkrad 
lokalvård inom verksamheterna vård- och omsorg samt förskola 
säkerställs. Detta då dessa ligger nära kärnverksamheterna och 
konsekvenserna av en bristande städkvalité ökar risken för 
vårdrelaterade infektioner samt allmän smittspridning inom förskolan.   

- Utredningen skall också visa på hur en eventuell 
verksamhetsövergång skall gå till samt vilka förberedelser som måste 
vidtas. 

- En särskild analys skall göras om vissa områden bör undantas från 
att läggas ut på entreprenad.  

- Utredningen visa på möjligheterna att viss lokalvård utförs på 
entreprenad via socialt företagande samt hur individer med 
funktionsvariation kan ges möjlighet att komma i sysselsättning. 

- Kostnaden för den externa utredaren får maximalt uppgå till 200 000 
kronor. Medlen skal tas ur tidigare beslutat anslag för genomlysning av 
kommunens verksamheter. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsens ram reduceras med 355 000 kr med hänvisning till 
punkterna 1) – 3) i bilaga 1). 

2. Vård och omsorgsnämndens ram reduceras med 895 000 kr med 
hänvisning till punkterna 4) – 8) i bilaga 1). 

3. Samhällsbyggnadsnämndens ram reduceras med 500 000 kr med 
hänvisning till punkterna 9) och 10) i bilaga 1). 

4. Bildningsnämndens ram reduceras med 1 450 000 kr med hänvisning 
till punkterna 11) och 12) i bilaga 1). 

5. Socialnämndens ram reduceras med 800 000 kr med hänvisning till 
punkterna 13) och 14) i bilaga 1). 

6. Anslaget för finansiella intäkter höjs med 2 mnkr med hänvisning till 
punkt 15) i bilaga 1 avseende extra utdelning från det helägda 
kommunala bolaget AB SvalövsLokaler. 

7. Posten Effektivisering med 0,75 % minskas med 6 mnkr till 0 kr och är 
därmed uppnådd. 

8. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten 
med hänsyn till ny ram. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att 2 mnkr omfördelas från andra 
investeringsanslag 2019 inom samhällsbyggnadsnämndens 
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ansvarsområde till objektet markarbeten Röstånga IP.  
Samhällsbyggnadsnämnden äger själva att besluta om vilka objekt som 
skall utgå för att kunna fullfölja uppdraget.     

10. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att utföra markarbeten inom fastigheterna 
Svalöv-Röstånga 1:68 samt mindre del av Röstånga 1:37 för maximalt 
2,0 mnkr så att en konstgräsplan kan anläggas inom fastigheterna 
innan medlen från Allmänna arvsfonden återkallas. 

11. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att före den 1 september 
2019 redovisa ett lokalprogram för nybyggnation av en föreningslokal 
samt lokaler för en förskoleavdelning på Kågerödslund för 
kommunfullmäktige. Programmet skall klarlägga vilka funktioner och 
ytor som krävs för att återuppföra byggnaden enligt ovan. Vid 
framtagandet av programmet skall berörda aktörer ges möjlighet att 
yttra sig.   

12. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett extra investeringsanslag om 
8 mnkr att återuppföra föreningslokalen samt utrymmen för en 
förskoleavdelning på Kågerödslund.  

13. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå 
vilken nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget 
kring kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige 
senast i december 2019. 

14. 2019 års ram för verksamheten EU-val tillförs 75 tkr.  

15. Under 2019 tillförs 200 tkr i driftsbudgeten för vård- och 
omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för hemvårdens 
medarbetare. 

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Teddy Nilsson 
(SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) och Hans Lindström (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 med plan 2020-2021 
finns en post med krav på Effektivisering av verksamheterna med ett belopp, 
som motsvarar 0,75 % av verksamhetens nettokostnader. Denna skrivelse 
behandlar förslag till hur detta kan uppnås. 
 
Kommunens resultatbudget förändras inte av förslaget utan ligger fortfarande 
kvar på ett budgeterat resultat på +1,2 mnkr. 

Omfördelning av investeringsmedel - Röstånga IP 

Kommunfullmäktige har 2019-03-25, § 47 beslutat om att upplåta fastigheten 
Röstånga 1:68 samt mindre del av Röstånga 1:37 via ett arrendeavtal till 
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Röstånga Idrottssällskap (RIS), detta för att föreningen skall kunna anlägga en 
konstgräsplan på fastigheten. 

RIS har beviljats ett större bidrag från Allmänna arvsfonden för att anlägga 
planen men det behövs ett ytterligare tillskott om cirka 1,8 – 2,0 miljoner kronor 
för att kunna fullfölja entreprenaden. Då Svalövs kommun är fastighetsägare 
och så bör förbli för att kunna ha handlingsfrihet inför en fortsatt exploatering av 
Röstånga, föreslås att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar beslut 
enligt ovan. 

Återuppförande av Kågerödslund 

För att ta nästa steg i processen att utforma planer och byggnationer på 
Kågerödslund föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till 
samhällsbyggnadsnämnden att före den 1 september 2019 för 
kommunfullmäktige redovisa förslag till lokalprogram för en föreningslokal samt 
en förskoleavdelning på Kågerödslund. Därutöver föreslås att 
samhällsbyggnadsnämnden får ett extra investeringsanslag om 8 miljoner 
kronor för en nybyggnation av en föreningslokal samt en förskoleavdelning på 
Kågerödslund. Finansiering sker ur eget kapital, vilket förstärkts genom 
försäkringsersättning avs den nedbrunna byggnaden. 

Ansvarig nämnd/styrelse för kollektivtrafiken 

Idag har samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för infrastruktur och 
kollektivtrafik enligt gällande reglemente. Inom området kollektivtrafik inkluderas 
skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Då området kräver betydande samordning mellan nämnder finns det anledning 
att utreda om ansvaret för dessa frågor bör flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen skall enligt sjätte kapitlet i kommunallagen (SFS 2017:725) 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Utifrån detta föreslås ovanstående 
utredning genomföras. 

Genomlysning av utbildningssektorn 

Det nya politiska styret avser att genomlysa huvuddelen av de kommunala 
verksamheterna och så även utbildningssektorn. Syftet med genomlysningen är 
att undersöka om verksamheten bedrivs rationellt och kostnadseffektivt samt 
bidrar till hög måluppfyllelse. Med anledning härav föreslås nu att också 
utbildningssektorn genomlyses. 

Välfärdscheck för fixartjänster åt flera grupper 

I många kommuner finns det så kallade fixartjänster för äldre medborgare. 
Syftet med dessa tjänster är huvudsakligen att bidra till att minska fallolyckor 
hos äldre och utförs ofta av personal som har en koppling till 
arbetsmarknadsåtgärder.  

Det nuvarande styret vill nu utreda hur denna tjänst kan moderniseras och att 
målgruppen kan utvidgas. I framtiden skall även unga personer med en 
funktionsvariation eller sjukdom kunna nyttja dessa tjänster. Ett annat syfte är 
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att värna valfriheten för medborgarna. Det skall inte bara finnas en leverantör 
av dessa tjänster och dessutom vill kommunen inte komma i konflikt med de 
företag som har hushållsnära tjänster som affärsidé. 

Utredning om att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad 

Ansvaret för lokalvården i den kommunala verksamheten åligger idag 
samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunfullmäktiges reglemente, men det 
finns även en liten del som fortfarande lyder under rektor för Svalöfs 
gymnasium. Att notera är att trots kommunfullmäktiges tidigare beslut har inte 
en centraliserad lokalvårdsorganisation införts fullt ut inom Svalövs kommun. 

Den styrande majoriteten vill utreda förutsättningarna för att lägga ut 
kommunens lokalvård på entreprenad i syfte att höja kvalitén och minska 
kommuns kostnader för lokalvården. 

Med anledning av detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att via en extern 
part utreda möjligheterna till att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad 
enligt ovanstående direktiv.      

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-04-09 
Mål och budget 2019 med plan 2020-2021 beslutad i kommunfullmäktige 2018-
12-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till förslagen i förslagsskrivelsen. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till förslagen i 
förslagsskrivelsen. 14) 2019 års ram för verksamheten EU-val tillförs 75 tkr. 15) 
Under 2019 tillförs 200 tkr i driftsbudgeten för vård- och omsorgsnämnden för 
nyinköp av skyddskläder för hemvårdens medarbetare. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): ”Utifrån ett tänk 
och tydligt uttalande om öppenhet och transparens, anser vi att det är rent 
oförskämt att i en sådan viktigt beslutspunkt som i denna § 81, vänta med att 
lägga ut ett 5 sidigt dokument/underlag packat med beslutspunkter i olika 
former. 

Vi som politiker bär ansvaret för de beslut som tages. Förutsättning för att ta ett 
ansvarsfullt beslut i denna fråga krävs tidig information och det har vi inte fått 
inför detta möte. 

Det är aldrig bra att hasta i politiken, är man inte klar då är det bättre att vänta 
med att lyfta upp förslaget till ett senare tillfälle.” 
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Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD): ”Sverigedemokraterna anser 
att det finns bra satsningar i kompletteringsbudgeten, men då vårt eget 
budgetförslag föll, väljer vi att inte deltaga i beslutet”. 

Kjell Stjernholm (MP): ”Miljöpartiet de gröna anser att ärenden av den dignitet 
som en kompletteringsbudget ska finnas tillhanda mer än ett dygn före mötet 
det behandlas.  

Det är frekvent förekommande att handlingar kommer sent, och i en del fall kan 
det vara både förståeligt och befogat. Men detta är ett budgetärende, och vi bör 
ges tid att processa innehåll innan vi går in i mötet.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Ledningsgruppen 
Samtliga ekonomer 
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Dnr 273-2018 

§ 82 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 

2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 

3. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr. 

4. Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 31, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 
35 387 kr. 2) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 3) 
Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr. 4) Centerpartiet beviljas 
partistöd med 70 543 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 31 
Ansökan om partistöd 2019 från kristdemokraterna, inkommen 2019-03-29 
Ansökan om partistöd 2019 från centerpartiet, inkommen 2019-03-29 
Ansökan om partistöd 2019 från socialdemokraterna, inkommen 2019-03-22 
Ansökan om partistöd 2019 från liberalerna, inkommen 2019-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 2) 
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 3) Kristdemokraterna 
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beviljas partistöd med 26 598 kr. 4) Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 
kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
Liberalerna 
Kristdemokraterna  
Centerpartiet 
Socialdemokraterna  
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Dnr 48-2019, 255-2018 

§ 83 Kommunikationsplanering – Årsplanering 2019 
press/nyheter 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 

För att förstärka Svalövs kommuns varumärke föreslår förvaltningen att 
kommunen ska arbeta med en god kommunikationsplanering för att på ett 
strukturerat sätt kommunicera vad som händer i kommunen, både gällande 
årligen återkommande händelser och i samband med viktiga beslut, invigningar, 
lagakraftvinnande av viktiga beslut och dokument med m.m. 

Därför föreslås kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att sammanställa de 
årligen återkommande händelser som är viktiga att kommuniceras internt och 
externt och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-01-14, § 8, följande beslut: 1) Nämnderna 
uppdras att i samband med beslut av stora händelser, som ombyggnationer, 
nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga beslut och dokument, 
kommunicera händelsen internt och externt. 2) Nämnderna uppdras att ta fram 
en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till 
kommunstyrelsen i november för nästkommande år. 3) Årshjulsrapporteringen 
för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Nämnderna har nu inkommit med den beslutade årsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-03-19, § 31 
Socialnämndens protokoll 2019-03-05, § 35 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-02-28, § 11 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-21, § 19 
Bildningsnämndens protokoll 2019-02-14, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 31 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 124 
Förslagsskrivelse, 2018-12-10 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 112 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i maj. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, MLLG, MEMG, KABD, DLHN, LELE, SAMA, HAHZ) 
Samtliga nämnder och styrelser  
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 82-2019 

§ 84 Organisationsöversyn kultur- och 
fritidsverksamheterna 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av 
kultur- och fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-
03-19. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrande majoriteten har beslutat att varje verksamhet ska genomlysas under 
mandatperioden. Som en del av detta arbete föreslår kommunförvaltningen en 
genomlysning av kultur- och fritidsverksamheterna som idag är organiserade 
under Bildningsnämnden. 

Genomlysningen föreslås ske i enlighet med nedanstående direktiv 

1. Utredningen skall föreslå lämpliga organisationsformer för kultur- och 
fritidsverksamheterna. 

2. Utredningen skall vid behov föreslå lämpliga förändringar av nämnder 
och styrelsers reglementen. 

3. Utredningen skall ta fram verksamhetsmässiga och ekonomiska för- 
och nackdelar och redovisa dessa för de olika alternativ som lyfts.  

4. Utredningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband 
med oktober månads sammanträde. 

5. De fackliga organisationerna som berörs skall ges möjlighet att 
komplettera utredningsrapporten med egna yttranden. De bjuds också 
in till alla workshops. 

6. Kommunchefen är ansvarig och sammankallande för utredningen. 

7. Utredningen skall utformas så att förslag till ny organisation kan intas 
senast den 1 januari 2020. 

8.  Följande funktioner/områden skall belysas särskilt: 

- Vaktmästarnas organisatoriska tillhörighet 

- Hur evenemangsarbetet och varumärkesarbetet kan lyftas vid en ny 
organisation samt eventuella samordningsvinster en ny organisation 
kan möjliggöra 

- Hur biblioteken kan användas som mötesplats/medborgarservice. 

 

För att belysa ovanstående funktioner planeras workshops utifrån olika teman 
med ett brett deltagande från olika funktioner.  
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Personalutskottet föreslog 2019-03-28, § 31, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av 
kultur- och fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-03-19. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2019-03-28, § 31 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en 
genomlysning av kultur- och fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse 
daterad 2019-03-19. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, EVTN, NSFV, LELE) 
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Dnr: KS 175-2015, BIN 39-2019 

§ 85 Kulturplan för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, gäller till och med år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturplan för Svalövs kommun är ett centralt styrdokument för kommunens 
verksamheter på kulturområdet. Processen med att ta fram en kulturplan 
omfattar både dialogmöten och andra möjligheter till brukarinflytande men 
också en avstämning mot andra planer och styrdokument, såväl lokalt som 
regionalt.  

Eftersom kulturplanen är nära förknippad med kommunens visionsarbete och 
en möjlig evenemangsstrategi, önskar förvaltningen att invänta dessa innan 
processen med att ta fram en ny kulturplan startar. Dessutom väntas Skånes 
kulturplan förlängas med ett år, något som också skulle påverka kommunens 
planarbete. 
 
Bildningsnämnden föreslog 2019-03-12, § 85, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kulturplan för Svalövs kommun 
2015-2019, gäller till och med år 2021. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-03-12, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-12 
Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019  
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30, § 43 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Kim Hellströms (SD) och Wioletta 
Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kulturplan 
för Svalövs kommun 2015-2019, gäller till och med år 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr 83-2019 

§ 86 Styrdokument för krisberedskap 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för krisberedskap 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2017-01-30 kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 
varvid man beslutade att denna skulle ligga till grund för kommunens 
framtagande av ett nytt styrdokument för krisberedskapsarbetet. Förslag till 
styrdokument togs fram för 2017-2019, men har aldrig beslutats. Föregående 
styrdokument avsåg mandatperioden 2015-2018. 

En ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan MSB och 
SKL har tagits fram för 2019-2022. Förslaget avser endast 2019, då ett nytt 
styrdokument kommer att tas fram i slutet av innevarande år efter att ny risk- 
och sårbarhetsanalys beslutats.  

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall kommuner 
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa kan 
påverka den egna verksamheten. Arbetet skall ligga till grund för en risk- och 
sårbarhetsanalys, som underlag för bland annat styrdokument och plan för hur 
kommunen skall hantera extraordinära händelser. 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
MSB och SKL, ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet skall i första hand innehålla kommunens egen 
inriktning och styrning samt vilka ambitioner man har för arbetet med 
krisberedskap. 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet innehålla; 

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 9  
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 2018-
09779, SKL 18/03101)                                                                        
Styrdokument för krisberedskap 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument 
för krisberedskap 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG) 
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Dnr 210-2018 

§ 87 Plan för extraordinära händelser 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar anta plan för extraordinära händelser 2019 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om Styrdokument för 
krisberedskap 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall kommunen för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur man skall hantera extraordinära 
händelser. Planen skall beakta och utgå från värderad och beslutad risk- och 
sårbarhetsanalys. Förslag till plan togs fram i juni 2018, men har aldrig 
beslutats. Kommunens senast beslutade plan antogs 2008-03-31. 

En ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan MSB och 
SKL har tagits fram för 2019-2022 och anger också krav på fastställande av 
plan för extraordinära händelser. Föreslagen plan avser endast 2019, då en ny 
sådan kommer att tas fram i slutet av innevarande år efter att ny risk- och 
sårbarhetsanalys beslutats. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger krav på 
fastställande av plan för extraordinära händelser. Enligt överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022 ska planen innehålla; 

• hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

• hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 
ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 
disponeras vid extraordinära händelser. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 9 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 2018-
09779, SKL 18/03101)                                                                                     
Plan för extraordinära händelser 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh 
(C): Kommunstyrelsen beslutar anta plan för extraordinära händelser 2019 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om Styrdokument för 
krisberedskap 2019. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG) 
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Dnr: KS 45-2019, SN 91-2018 

§ 88 Granskning av socialnämndens uppföljning och 
tillsyn av placerade barn och ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisionens granskningsrapport och socialnämndens yttrande noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Svalövs kommun har gett PwC (revisions- och konsultföretag) i 
uppdrag att granska om socialnämnden genomför en ändamålsenlig uppföljning 
gällande verksamhet och ekonomi samt tillsyn av placerade barn och ungdomar 
samt om förbättring skett sedan liknande granskning gjordes år 2012. 

Sammanfattningsvis bedömer PwC att socialnämnden till övervägande del 
genomfört en ändamålsenlig uppföljning gällande verksamhet och ekonomi 
samt tillsyn av placerade barn och ungdomar (fyra av fem kontrollmål helt 
uppfyllda samt ett kontrollmål delvis uppfyllt). 

Åtgärder i enlighet med PwC och deras rekommendationer pågår vid 
förvaltningen. 

Socialnämnden fattade 2019-03-05, § 36, följande beslut: 1) Förvaltningens 
yttrande, daterat 2019-02-22, antas som socialnämndens eget och överlämnas 
till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Mikael Lindberg. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2019-03-05, § 36 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och ungdomar, inkommen 2019-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens granskningsrapport och 
socialnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, SAMA) 
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Dnr 54-2019 

§ 89 Reglemente för överförmyndaren 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till reglemente för Överförmyndaren antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 2 § har kommunfullmäktige att besluta om 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Detta görs 
normalt genom reglementen.  

I nämndernas reglementen regleras deras arbetssätt och avgränsar 
nämndernas ansvars- och verksamhetsområden.  

Överförmyndaren i Svalövs kommun är inte någon nämnd, likväl finns det ett 
behov av ett reglemente för att besluta om hur Överförmyndarens verksamhet 
ska bedrivas. Verksamheten är i stor utsträckning lagstyrd men i den mån den 
inte är det är det kommunfullmäktiges uppgift att tydliggöra gränserna för 
Överförmyndarens verksamhetsområde.  

Det förslag till reglemente som tagits fram av kommunförvaltningen innebär 
inga egentliga förändringar i Överförmyndarens verksamhet så som 
arbetssättet ser ut idag. Reglementet utgör således i huvudsak en kodifiering av 
nu gällande praxis. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11. § 57, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i april månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 57 
Överförmyndarens beslut, daterat 2019-02-07 
Förslag till reglemente för Överförmyndaren 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande 
förslag till reglemente för Överförmyndaren antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Överförmyndaren 
Kommunförvaltningen (MNVR, HAHZ, LELE) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 72-2019 

§ 90 Tillsynsansvar samt förslag till ny taxa - lag om 
tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter i Svalövs kommun.  

2. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan 
ska börja gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa 
för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen omfattar både regelefterlevnaden i 
detaljhandeln samt gällande rökfria miljöer. I Bjuvs kommun, Klippans kommun, 
Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är Söderåsens 
miljöförbund ansvarig för tillsynen enligt nuvarande lagstiftning. 

Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av bestämmelserna i 
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i 
sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver införs genom den nya lagen 
krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak till konsument och för att få 

bedriva partihandel med tobaksvaror. 

Kommunen är enligt den nya lagen ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Lagändringen innebär att samtliga medlemskommuner behöver ta beslut om 
var tillsynsansvaret ska ligga. 

Om kommunen beslutar att Söderåsens miljöförbund ska ha tillsynsansvaret 
enligt den nya lagen krävs att arbetet finansieras genom avgiftsuttag enligt 
självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen även behöver ta beslut om 
taxor som omfattar tillstånds- och tillsynsavgifter.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 29, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbund får 
tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och likande produkter i, Bjuvs, 
Klippans, Perstorp, Svalöv och Örkelljungas kommuner. 2) Söderåsens 
miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019. 
Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 29 
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 15 
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i Svalövs kommun. 2) 
Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska börja gälla 
den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr 80-2019 

§ 91 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv - LSR 
Landskrona Svalöv Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderad bolagsordning godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till nytt ägardirektiv behandlas vid nästkommande 
sammanträde med kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit förslag till reviderad bolagsordning. Bolagsordningen får inte 
ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona stad och 
Svalövs kommun. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 28, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad bolagsordning godkänns. 

Efter arbetsutskottets sammanträde har en ny version av förslaget till 
bolagsordning inkommit, samt ett förslag till reviderat ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat ägardirektiv 
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 28 
Redovisning av föreslagna förändringar, daterad 2019-04-01 
Förslag till bolagsordning, inkommen 2019-03-11 
Bolagsordning, antagen vid årsstämma 2010-05-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Förslaget till 
nytt ägardirektiv behandlas vid nästkommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Fredrik Jönssons (C), Marie Irbladhs (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderad bolagsordning godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Landskrona stad 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 75-2019 

§ 92 Yttrande - Revisionens basgranskning av AB 
SvalövsBostäder 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en basgranskning inom AB 
SvalövsBostäder. Syftet med basgranskningen är, enl rapporten, att ge 
lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om verksamheten i det 
kommunala bolaget sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande 
sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Rapporten anmäldes till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-03-25. 

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april månad 2019. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 32, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 32 
Yttrande, daterat 2019-03-20  
Revisionens basgranskning av AB SvalövsBostäder, daterat 2019-03-01  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt 
eget. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen  
AB SvalövsBostäder 
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Dnr: KS 101-2019, SBN 103-2019 

§ 93 Ändring av skolskjutstider  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Alternativ 4) antas. 

2. Skånetrafiken informeras snarast om kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Under innevarande läsår har det förts diskussioner mellan skolskjutsansvarig 
på sektor samhällsbyggnad och skolorna i Svalövs kommun med anledning av 
ett önskemål kring ändrade tider för skolskjuts. Linåkerskolan önskar ändra 
starttid från 09.00 till 08.40 samtliga dagar. Genom nya starttider kommer 
Linåkerskolan få in mer schemalagd tid, samtidigt som skolan enbart behöver 
schemalägga för en sen dag i veckan istället för de två långa dagar skolan har 
idag. 

Utifrån detta önskemål har det upprättats ett nytt förslag kring hur kommunens 
upphandlade skolskjuts kan omordna sina turer så att Linåkerskolan kan få 
igenom sina önskemål. Detta förslag påverkar även de andra grundskolornas 
tider.  

Förslaget kan också innebära att busskort för resor med Skånetrafiken till de 
grundskoleelever som valt att gå på sin närskola inte längre behöver 
distribueras. Förvaltningen redogör vidare för situationen i sin förslagsskrivelse, 
daterad 2019-03-07. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-03-21, § 42, följande beslut: 1) 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av planstrateg/skolskjutssamordnare 
Josefina Erlandsson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-21, § 42 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-07 
Skrivelse med önskemål om ändrade tider för grundskolorna från rektorerna på 
Svalövs kommuns grundskolor, daterad 2019-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) 
och Stefan Pettersson (M): Alternativ 4) antas. 

Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): Skånetrafiken informeras snarast 
om kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Skånetrafiken (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, JAEN, HAHZ, LELE)  
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Dnr: KS 105-2019, BRN 46-2019 

§ 94 Revidering av sotningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ny sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning), 
att gälla fr o m 2019-05-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Sotningstaxan har inte reviderats på flera år och därför har en översyn av taxan 
genomförts. Förvaltningen redogör i sin förslagsskrivelse, daterad 2019-03-14, 
för förändringarna.  

Bygg- och räddningsnämnden fattade 2019-03-28, § 20, följande beslut: 1) Ny 
sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning). 

Beslutsunderlag 

Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-03-28, § 20 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-14 
Förslag till sotningstaxa 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ny sotningstaxa 
antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning), att gälla fr o m 2019-05-
01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunförvaltningen (EOL, HAHZ, LELE) 
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Dnr 20-2019 

§ 95 Motion, EU-samordnartjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som kommunstyrelsens eget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänsyn till kommunstyrelsens yttrande.  

Reservation  

Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion som avser en EU-
samordnartjänst.  

I motionen föreslås följande:  

 Att Svalövs kommun inrättar en EU-samordnartjänst kombinerat med ett 
landsbygdsbidragsutredningsuppdrag, detta för att med rätt kompetens 
ska kunna tillgodogörs oss tillgängliga EU-medel för vårt område och 
kanske kunna garantera en bibehållen service på våra orter.  

I arbetsutskottets ordförandes yttrande framgår bland annat att det EU-
samordnaruppdrag som Sverigedemokraterna önskar se inrättat finns redan i 
kommunförvaltningen och förnärvarande är möjligheterna till EU-finansiering 
små då vi är inne i slutet av den pågående budgetperioden för EU och 
majoriteten av de befintliga medlen redan är utlysta.  

Det kan dock vara en god idé att undersöka möjligheten att utöka uppdraget för 
EU-samordning i samband med att den nya programperioden för EU:s fonder 
och program startar, vilket troligtvis sker 2021 om erforderliga beslut om EU:s 
budget fattas i rätt tid. I dagsläget är bedömningen att uppdragets omfattning är 
tillräcklig. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår arbetsutskottets ordförande att motionen 
anses besvarad. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 33, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som kommunstyrelsens eget. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänsyn till 
kommunstyrelsens yttrande. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 33 
Yttrande, daterat 2019-03-26 
Motion, inkommen 2019-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänsyn till kommunstyrelsens yttrande. 

Teddy Nilssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Kim Hellströms (SD), Wioletta 
Kopanska Larssons (SD) och Hans Lindströms (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
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Dnr 1-2019 

§ 96 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 
2019-02-27 – 04-03.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
04-15. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 
 


