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Utses att justera Aase Jönsson (KD) och Marcus Donnerhag (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-12-18, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 223 – 264 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ann Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD) Marcus Donnerhag (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 224 Information  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 
 
 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

a) I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning och särskilt beslut i 
kommunfullmäktige 2012-06-18, § 98, åligger det ordföranden i samråd 
med vice ordföranden att minst en gång per år anordna öppen 
informations- och frågestund för allmänheten.  

P g a hög ärendebelastning under hösten, och det faktum att det nya 
presidiet tillträdde först vid halvårsskiftet, kommer denna i stället att 
genomföras under första kvartalet 2020. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 225 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Några anmälningsärenden finns inte att notera. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 2-2019 

§ 226 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avsägelserna från Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Tore 
Gardelin (L), Martin Gustafsson (L), Nina Renarve (MP), Sara Billquist 
Selberg (L), Linn Alenius Wallin (FI) och Ann-Carolin Hansson (V).  

2. Valet av ersättare för representant på insynsplats i bildningsnämnden 
efter Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

3. Valet av ny ersättare för representant på insynsplats i vård- och 
omsorgsnämnden efter Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 

4. Valet av ny ersättare för representant på insynsplats i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Linn Alenius Wallin (FI) bordläggs. 
  

5. Till ny suppleant i AB SvalövsBostäder efter Tom Jensen (L) väljs Rune 
Olsson (L). 

6. Till ny suppleant i AB SvalövsLokaler efter Tom Jensen (L) väljs Rune 
Olsson (L).  

7. Till ny representant på insynsplats i bildningsnämnden efter Nina 
Renarve (MP) väljs Tobias Olsson (MP). 

8. Till ny ersättare i direktionen för Söderåsens miljöförbund efter Ann 
Pettersson (M) väljs Agneta Sörensson (M).  

9. Till ny ledamot i bildningsnämnden efter Torbjörn Ekelund (L) väljs 
Annelie Frykholm (L), per den 2020-01-01.  

10. Valet av nytt ombud för kommunens aktier i NSVA efter Tore Gardelin 
(L) bordläggs.  

11. Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Martin Gustafsson (L) 
väljs Torbjörn Ekelund (L), per den 2020-01-01.  

12. Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Sara B Selberg (L) väljs Martin 
Gustavsson (L), per den 2020-01-01. 

13. Valet av ny representant på insynsplats i vård- och omsorgsnämnden 
efter Ann-Carolin Hansson (V) bordläggs. 

14. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning efter Ann-Carolin Hansson (V) som 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Carolin Hansson (V) har i skrivelse, daterad 2019-12-12, avsagt sig 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och insynsplats i vård- och 
omsorgsnämnden. 
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Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse, daterad 2019-12-11, avsagt sig 
uppdraget som borgerlig vigselförrättare. 

Sara B Selberg (L) har i skrivelse, daterad 2019-12-04, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen, per den 2019-12-31.  

Martin Gustafsson (L) har i skrivelse, daterad 2019-12-02, avsagt sig uppdraget 
som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, per den 2019-12-31.  

Tore Gardelin (L) har i skrivelse, daterad 2019-11-29, avsagt sig uppdraget som 
ombud för kommunens aktier i NSVA per den 2019-12-31.  

Torbjörn Ekelund (L) har i skrivelse, daterad 2019-11-29, avsagt sig uppdraget 
som ledamot i bildningsnämnden per den 2019-12-31.  

Ann Pettersson (M) har i skrivelse, daterad 2019-11-28, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i Söderåsens miljöförbunds direktion.  

Nina Renarve (MP) har i skrivelse, daterad 2019-11-25, avsagt sig uppdraget 
som representant på insynsplats i bildningsnämnden 

Tom Jensen (L) har i skrivelse, daterad 2019-10-25, avsagt sig uppdragen som 
suppleant i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler.  

Linn Alenius Wallin (FI) har i skrivelse, daterad 2019-08-17, avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, representant på insynsplats i 
kommunstyrelsen, ersättare för representant på insynsplats i 
bildningsnämnden, ersättare för representant på insynsplats i vård och 
omsorgsnämnden och ersättare för representant på insynsplats i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ann-Carolin Hansson (V), daterad 2019-12-12 
Avsägelse från Linn Alenius Wallin (FI), daterad 2019-12-11 
Avsägelse från Sara B Selberg (L), inkommen daterad 2019-12-04 
Avsägelser från Martin Gustafsson (L), inkommen 2019-12-02 
Avsägelser från Tore Gardelin (L), inkommen 2019-11-29 
Avsägelser från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2019-11-29 
Avsägelser från Ann Pettersson (M), inkommen 2019-11-28 
Avsägelser från Nina Renarve (MP), inkommen 2019-11-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 186 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 154 
Avsägelser från Tom Jensen (L), inkommen 2019-10-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 139 
Avsägelser från Linn Alenius Wallin (FI) inkommen 2019-08-17 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SARA) 
Berörda förtroendevalda 
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler 
Länsstyrelsen i Skåne län 
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Dnr 279-2018 

§ 227 Vision för Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. "Vision Svalövs kommun 2040", slutligt förslag daterad 2019-11-07, 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, §140, att en vision för Svalövs 
kommun ska tas fram. Kommunstyrelsen antog 2018-12-03, § 259, 
projektdirektivet Vision för Svalöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till 
styrgrupp och kommunens ledningsgrupp utsågs till referensgrupp för 
visionsarbetet.  

Under början av 2019 upphandlades en extern projektledare och 
kommunstyrelsen fastställde 2019-03-11, § 54, genomförandeplan för 
visionsarbetet.  

Under våren 2019 har arbetet med att ta fram förslag på vision för Svalövs 
kommun genomförts med totalt sex dialogmöten med invånare, företag, 
föreningar, barn och ungdomar samt förtroendevalda och tjänstepersoner från 
Svalövs kommun. Det som kommit fram under dessa dialoger har sedan 
sammanställts i ett förslag som presenterats för kommunens ledningsgrupp. 
Det uppdaterade förslaget på vision presenterades för styrgruppen den 17 juni 
2019 och styrgruppen valde att skicka förslaget på remiss.  

Den 18 oktober hölls en workshop för styrgruppen där några revideringar 
gjordes utifrån inkomna remissvar. Kommunens ledningsgrupp har också 
inkommit med synpunkter. 

Ett reviderat förslag till vision för Svalövs kommun presenterades för 
styrgruppen den 7 november 2019. Vid detta tillfälle gjorde styrgruppen några 
mindre justeringar.  

Styrgruppen beslutade sedan att ställa sig bakom ”Slutgiltigt förslag”, daterat 
2019-11-07, och skicka det vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
Därmed har styrgruppen uppfyllt projektdirektiven och entledigades därför. 

Då Svalövs kommuns vision antas av kommunfullmäktige upphör alla andra 
visioner att gälla och ”Vision Svalövs kommun 2040” blir den enda visionen för 
kommunen och alla dess verksamheter. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 265, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: "Vision Svalövs kommun 2040", slutligt förslag daterad 2019-
11-07, antas. 

Mötet ajourneras 16.20 – 16.35 för redogörelse i ärendet av utvecklings- och 
näringslivschef Katarina Borgstrand. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 265 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 
”Vision Svalövs kommun 2040” slutligt förslag, daterad 2019-11-07 
Minnesanteckningar styrgruppsmöte, 2019-11-07 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 54 
Genomförandeplan - Vision för Svalöv, daterad 2019-03-11 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-03, § 259 
Projektdirektiv - Vision för Svalöv, daterad 2018-1127 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson 
(KD), Annelie Persson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) "Vision Svalövs 
kommun 2040", slutligt förslag daterad 2019-11-07, antas. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L) och Elisabeth Salonen Ripa 
(FI). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) och Pernilla Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, KAPL) 
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Dnr KS 362-2019, BIN 416-2019 

§ 228 Resultatbalansering förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning för resultat år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt nedanstående tabell. 
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive 
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Enligt regelverket ska verksamheterna med 
brukarbaserat ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas vars sin 
resultatutjämningsfond. Det ekonomiska resultatet ska för varje enskilt år 
regleras mot denna fond. 

 

 

Område / resultatenhet

Ingående värde 

res utjämn fond

Resultat

2018

Korrigering före 

res utjämn 

Utgående värde 

res utjämn fond

Svalöfs Gymnasium 2 707 900 513 800 3 221 700

Linåkerskolan 3 858 800 -277 900 3 580 900

Svalövs tätort grundskola F-6, fritidshem -1 971 200 -2 314 000 186 600 -4 098 600 

Kågeröd grundskola F-6, fritidshem -540 800 -2 059 800 -2 600 600 

Röstånga grundskola F-6, fritidshem 1 538 000 -878 600 659 400

Teckomatorp grundskola F-6, fritidshem 3 716 700 -293 100 3 423 600

Billeberga/Tågarp grundskola F-6, fritidshem 1 319 600 -843 600 476 000

Svalövs tätort förskola -2 020 100 702 300 -1 317 800 

Kågeröd förskola 636 700 -540 100 96 600

Röstånga förskola -296 700 -334 000 -630 700 

Teckomatorp förskola -1 086 200 317 000 -769 200 

Billeberga/Tågarp förskola -2 915 000 -807 300 -3 722 300 

Summa 4 947 700 -6 815 300 186 600 -1 681 000 
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Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 92, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till förvaltningen. 

Ordföranden Kim Hellström föreslog 2019-11-20 kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultaten för resultatenheterna 
fastställs enligt nedanstående tabell. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 260, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt nedanstående 
tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 260 
Ordförandebeslut, daterat 2019-11-20 
Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 92 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Resultaten för 
resultatenheterna fastställs enligt nedanstående tabell. Beloppen hanteras via 
resultatutjämningsfond per enhet. 

I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 

Område / resultatenhet

Ingående värde 

res utjämn fond

Resultat

2018

Utgående värde 

res utjämn fond

Gymnasium (Svalöfs Gymnasium) 2 707 900 513 800 3 221 700

Grundskola 7-9 3 858 800 -277 900 3 580 900

Grundskola F-6 231 500 -4 088 500 -3 857 000 

Fritidshem 3 830 800 -2 114 000 1 716 800

Förskola -5 681 300 -662 100 -6 343 400 

Summa 4 947 700 -6 628 700 -1 681 000 
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Dnr KS 359-2019, VON 13-2019 

§ 229 Resultatbalansering för hemvården inom vård och 
omsorg, 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 
495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården.  

2. Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 
495 kr.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med 
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till 
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året. Resultatet för 
hemvården 2018 är negativt med 1 761 495 kr och bör föras till 
resultatutjämningsfond för hemvården 2018. 

 

Områden/resultatenhet 

 

Ingående 
balans 2018 

 

Resultat 
2018 

 

Utg. balans 2018 
resultatutjämning 

 
    
Hemvården 
resultatutjämningsfond 
 

 

0 kr 

 

-1 761 495 kr 

 

-1 761 495 kr 

 
 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-16, § 99, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för 
resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 495 kr. Beloppet 
hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården. 2) Utgående balans 2018 
för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 495 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 240, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 fastställs 
till - 1 761 495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården. 
2) Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 495 
kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 240 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-06, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 
fastställs till - 1 761 495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för 
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hemvården. 2) Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond 
är -1 761 495 kr. 

I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C), Torbjörn Ekelund (L) och 
Fredrik Jönsson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH, AAN, SARA) 
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Dnr KS 322-2019, SBN 441-2019 

§ 230 Lokalprogram för återuppbyggnad av 
Kågerödslund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokalprogram daterat 2019-09-11 gällande återuppbyggnad av 
Kågerödslund godkänns. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är träffat. 

 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Johan Wigrup (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

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

En programförklaring för återuppbyggnad av Kågerödslund har nu tagits fram 
för godkännande. Efter det påbörjas byggentreprenadupphandlingen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-09-26, § 141, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Programförklaring daterad 
2019-09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 246, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Programförklaring daterad 2019-09-11 gällande 
återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns. 2) Samhällsbyggnadsnämnden 
uppdras att genomföra byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är 
träffat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 246 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-26, § 141 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-11 
Programförklaring, daterad 2019-09-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Lokalprogram daterat 2019-
09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är träffat. 

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): 1) Lokalprogram daterat 2019-
09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns, med följande 
tillägg: Vid utformningen av byggnaden bör särskilt beaktas följande: Logistiken 
i byggnaden med entré till festlokalen på framsidan och med 
förskoleverksamheten längst in i byggnaden med egen ingång. Förskolan: 
Tillräcklig yta för innevistelse ska säkerställas Tillräcklig yta för av/påklädning 
och torkskåp ska säkerställas. Behov av personaltoalett och förråd. Festlokalen: 
Verandan är viktig i huvudsak exteriört och ska ses som en naturlig del av 
festsalen men gärna med en skjutbar mellanvägg. Behovet av bar saknas helt 
med tanke på verksamheten. Behov av scen med omklädningsmöjligheter för 
agerande, liksom yttre ingång till scen för in- och utlastning. Behov av Städ- och 
förrådsutrymme.2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen. 

Stefan Pettersson (M): Avslag på Fredrik Jönssons yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, punkt 1), 
och Fredrik Jönssons m fl yrkande, punkt 1) och finner att kommunfullmäktige 
antar Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster för Stefan Petterssons m fl och 9 nej-röster för Fredrik 
Jönssons m fl yrkande, finner ordföranden att fullmäktige antar Stefan 
Petterssons m fl yrkande. En ledamot avstår från att rösta. Se 
omröstningsbilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, punkt 2), 
och Fredrik Jönssons m fl yrkande, punkt 2) och finner att kommunfullmäktige 
antar det Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons m fl yrkande. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster för Stefan Petterssons m fl och 9 nej-röster för Fredrik 
Jönssons m fl yrkande, finner ordföranden att fullmäktige antar Stefan 
Petterssons m fl yrkande. En ledamot avstår från att rösta. Se 
omröstningsbilaga 2. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, RTAT, HAHZ) 
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Dnr KS 286-2019, SBN 173-2018 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, 
Kågeröds samhälle antas. 

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. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 187, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 187 
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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Förslag till detaljplan för del 
av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle antas. 
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Beslutsgång 

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

 

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) 
 
 
Ajournering 18.05 – 18.30 
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Dnr KS 343-2019, 344-2019, 345-2019 

§ 232 Luciatåg samt utdelning av kulturpris, 
kulturstipendium, miljöpris och 
byggvårdnadspremium 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ajournering kl 18.30 – 19.10 för luciatåg och utdelning kulturpris, 
kulturstipendium, miljöpris och byggvårdnadspremium för år 2019.  

 

Svalövs kommuns kulturpris 

Kulturpriset 2019 har av bildningsnämnden 2019-10-10, § 81, tilldelats Bo-
Ingvar Svensson. 

Motivering 

”Lev livet på landsbygden”; det är mottot för Bo Ingvar Svenssons 
Landsbygdens hus. Bo Ingvar har utvecklat ett huskoncept som harmonierar i 
Söderåsens kulturmiljö, med helhetssyn på boendet. Bo Ingvar Svensson får 
Svalövs kulturpris 2019 för sin gärning med att bygga en levande landsbygd i 
samklang med kultur och natur.  

 

Svalövs kommuns kulturstipendium  

Kulturstipendium 2018 har av bildningsnämnden 2019-10-410, § 82, tilldelats 
Ida On.  

Motivering 

Ida On får Svalövs kommuns kulturstipendium för sin musikalutbildning vid 
Balettakademien i Göteborg, så att hon kan fortsätta utveckla sin förmåga som 
artist. 

 

Svalövs kommuns miljöpris 

Miljöpriset 2019 har av samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-26, § 128, 
tilldelats Kollinge Torpargård. 

Motivering 

Kollinge Torpargård får 2019 års miljöpris för att de skapat ett andelsjordbruk 
där de producerar  Krav-certifierade grönsaker efter säsong.  Grönsakerna som 
lämnas ut på platser nära konsumenten har också skapat mötesplatser där folk 
lär känna varandra.      

Genom sitt gedigna arbete bidrar Kollinge Torpargård till att hålla landskapet 
öppet och att nå flera av de nationella miljömålen såsom   Ett rikt 
odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan,  Giftfri miljö och ett Rikt växt- och 
djurliv. 
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Svalövs kommuns byggvårdnadspremium  

Byggnadsvårdspremiet 2019 har av bygg- och räddningsnämnden 2019-11-28, 
§ 143, tilldelats Charlotta och Christer Eldh.   

Motivering 

Fastighetsägarna har gjort ett omsorgsfullt renoverings- och 
restaureringsarbete av huset och har visat känsla för såväl detaljer som 
helheten. De har arbetat varsamt med byggnadsvård och med stor omsorg och 
hänsyn till husets ursprung och har även visat ett intresse och kunskap om att 
förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

Efter renovering och trots vissa förändringar har huset mycket kvar av sin 
ursprungliga karaktär. Renoveringen är varsamt och kunnig genomförd, lyfter 
karaktären på huset och påverkar omgivningen på ett positivt sätt. 

Nämnden vill uppmärksamma fastigheten Teckomatorp 8:31 och arbetet som 
har lagts ner på att renovera huset med stor känsla för byggnadens 
kulturhistoriska och miljömässiga värde genom att tilldela dess ägare Charlotta 
& Christer Eldh kommunens byggnadsvårdspremie. 
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Dnr 228-2019, 315-2017 

§ 233 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-11-11, § 238, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, 
punkt 13, uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och 
föreslå vilken nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget 
kring kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast 
i samband med behandling av kompletteringsbudget I år 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 238 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT) 
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Dnr 83-2019 

§ 234 Styrdokument för krisberedskap 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 
till tjänsteskrivelsen antas. 

2. Övnings- och utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med 
kriskommunikationsträning med genomförande under kvartal 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande styrdokument beslutades av kommunfullmäktige den 29 april 2019 
och avsåg endast innevarande då dokumentet grundade sig på föregående 
risk- och sårbarhetsanalys (KF § 68/2019).  

Kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag från kommunstyrelsen 
fastställt kommunens nya risk- och sårbarhetsanalys som ligger till grund för 
framtagande av det föreliggande förslaget till nytt styrdokument för kommunens 
krisberedskap för perioden 2020-2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-11-18, § 90, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Styrdokument för kommunens 
krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 antas. 2) Övnings- och 
utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med kriskommunikationsträning 
med genomförande under kvartal 2. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 266, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen antas. 2) Övnings- och utbildningsplanen för 
förtroendevalda utökas med kriskommunikationsträning med genomförande 
under kvartal 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 266 
Arbetsutskottets beslut 2019-11-18, § 90 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13, inkl bilaga 1 (Styrdokument för 
kommunens krisberedskap 2020-2022) 
Kommunfullmäktiges protokoll § 68/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 203/2019               
Delegationsbeslut gällande fastställande av risk- och sårbarhetsanalys                          
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen antas. 2) Övnings- och utbildningsplanen för 
förtroendevalda utökas med kriskommunikationsträning med genomförande 
under kvartal 2. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons (SD) yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
Sektorchefer 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
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Dnr KS 393-2019, BIN 417-2019 

§ 235 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas 
gälla från den 1 januari 2020. 

2. Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer.  

3. Sista meningen sidan 6, under rubriken ”Omsorgstid”, stryks. 

4. Bildningsnämnden uppdras att formulera förslag på hur man kan 
hantera de situationer där barn inte får någon semestervila. 

Reservation 

Niklas Bohn (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), David Lenander (V), 
Annie Karlsson (S), Anette Hallberg (S), Kjell Stjernholm (S), Èmilie Lundgren 
(S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija Halilovic 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Èmilie Lundgrens m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-10), del 2 (s.11-14) är taxor. Följande ärende gäller 
beslut kring del 1. Del 2 kan först beslutas när Skolverket lämnat ut aktuella 
taxor för 2020, vilket sker i början på december.  

Följande revideringar är gjorda: 

 Förskolechef har ändrats till rektor i hela dokumentet. 

 På framsidan har förtydligande att dokumentet gäller kommunala 
förskolor och fritidshem gjorts.  

 På Sidan 6-7 under Omplaceringar har texten förtydligats med att 
omplaceringar endast görs mellan kommunala förskolor inom Svalövs 
kommun. Omplaceringar görs endast mellan olika tätorter inom 
kommunen och inte mellan förskolor inom samma tätort, med undantag 
för syskonplaceringar. Omplaceringar görs i mån av plats löpande 
under hela året.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett tillägg där det står att om studier, 
arbete, aktivt arbetssökande eller sjukskrivning ej kan styrkas får barnet 
lämnas 15 timmar per vecka.  

 På sidan 7 under Omsorgstid finns ett förtydligande där det står att det 
är rektor som beslutar vad som är skälig tid att lämna barnet under 
vårdnadshavares sjukdom.  
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 På sidan 7 under Abonnemang finns ett tillägg om att vårdnadshavare 
vid separation är skyldiga att lämna in schema och inkomstuppgifter för 
sin abonnemangsvecka.  

I förslag för 2020 har även viss ändring/korrektur av textformuleringar i 
dokumentet gjorts, men dessa innebär ingen skillnad i betydelse. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-11-14, § 94, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för 
barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från den 1 januari 2020. 2) Del 2 
avseende taxor uppdateras när beslut från Skolverket kommer. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 268, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs 
kommun antas gälla från den 1 januari 2020. 2) Del 2 avseende taxor 
uppdateras när beslut från Skolverket kommer. 3) Sista meningen sidan 6, 
under rubriken ”Omsorgstid”, stryks. 

Den 3 december 2019 inkom Skolverkets beslut om maxtaxa. Dokumentet ” 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01” 
har därmed uppdateras avseende taxenivåerna.  

Beslutsunderlag 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01, 
reviderad 2019-12-03  
Skolverkets beslut avseende maxtaxa 2020, inkommen 2019-12-03 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 268 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 
Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 94 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun från 2020-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Anna Berg von Linde (M): 1) 
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från 
den 1 januari 2020. 2) Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från 
Skolverket kommer. 3) Sista meningen sidan 6, under rubriken ”Omsorgstid”, 
stryks. 4) Bildningsnämnden uppdras att formulera förslag på hur man kan 
hantera de situationer där barn inte får någon semestervila. 

Èmilie Lundgren (S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och 
Anette Hallberg (S): Bifall till Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 1) och 2).  

Èmilie Lundgren (S), Kjell Stjernholm (MP), Elisabeth Salonen Ripa (FI), David 
Lenander (V) och Anette Hallberg (S): Barn som är papperslösa/gömda ska få 
ta del av förskola och fritids på samma villkor som alla andra barn i kommunen. 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Èmilie Lundgrens m fl 
yrkanden. 

Èmilie Lundgren (S), Elisabeth Salonen Ripa (FI), David Lenander (V) och 
Anette Hallberg (S): Avslag på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3). 

Fredrik Jönsson (C): Bifall till Kim Hellströms m fl yrkanden punkt 1) – 2). 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 1) – 2) 
och finner att kommunfullmäktige antar det. 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3), och  
finner att kommunfullmäktige antar det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3). 

Nej-röst för avslag på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3). 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för och 11 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
antar Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3). 6 ledamöter avstår från att rösta. 
Se omröstningsbilaga 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 4), och  
finner att kommunfullmäktige antar det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 4). 

Nej-röst för avslag på Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 4). 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för och 11 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
antar Kim Hellströms m fl yrkande, punkt 3). 6 ledamöter avstår från att rösta. 
Se omröstningsbilaga 4. 

Protokollsanteckning 

Niklas Bohn (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S), 
Anette Hallberg (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S): ”Vi Socialdemokrater anser att alla barn ska ha samma rättigheter 
till förskola/fritids. De barn som inte kan välja eller påverka sin egen situation 
ska inte stå utanför samhället och utbildning. Förskolan har ett 
undervisningsuppdrag och det är där utbildningen börjar för alla barn och därför 
blir de barn som inte är delaktiga i förskolan sämre rustade för skolan.  Då 
barnkonventionen är lag från årsskiftet är det extra viktigt att kommunerna tar 
sitt ansvar för de barn som är mest utsatta i samhället. Enligt skollagen är det 
upp till varje kommun att besluta om inkludering av de barn som står utanför 
samhället.  

Vi vuxna har ett ansvar för alla barn och ska fatta beslut utifrån alla barns 
bästa.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, UABS, LELE) 
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Dnr 40-2019 

§ 236 Söderåsens miljöförbund - Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen, medlemsavgift 
samt arvode för miljöstrategiskt arbete 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen godkänns. Taxan ska börja gälla den 17 
december 2019. 

2. Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt 
SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad 
oktober. 

3. Medlemsavgiften till Söderåsens miljöförbund ska vara oförändrad på 
132 kr per invånare. 

4. Svalövs kommun föreslår att överenskommelse angående arvodet för 
miljöstrategiskt arbete görs med de kommuner som nyttjar tjänsten med 
målet om att uppnå kostnadstäckning. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2019-10-16 föreslagit 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna ett förslag till 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Revidering av taxan sker p g a att en ny kontroll förordning (EU) 2017/265 
träder i kraft den 14 december 2019. Förändringarna i taxan innebär följande:  

 Hänvisning till den tidigare kontrollförordningen tas bort och ersätts med 
hänvisningar till gällande lagstiftning. 

 Begreppet extra offentlig kontroll som omfattar uppföljning och 
handläggning av överträdelser av lagstiftningen tas bort. Denna kontroll 
omfattas av offentlig kontroll och ersätts med begreppet uppföljande 
kontroll och utredning av klagomål. 

 Årlig kontrollavgift för verksamheter som registrerar 
livsmedelsanläggning under året, t ex vid nya verksamheter eller 
ägarbyte, betalar ingen fast årlig kontrollavgift året då registrering sker 
utan debiteras i efterskott genom timavgift för den faktiska nerlagda 
kontrolltiden. 

 Miljöförbundet ger utökade möjligheter att ta ut avgift för kontroller i 
samband med export och import av livsmedel. Timavgift kan tas ut för 
faktiskt nedlagd tid. 

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enl SKRs 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober. 
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Direktionen har vidare vid sammanträde 2019-10-22 bl a följande beslut: 
”Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att det årliga 
medlemsbidraget höjs med 6 kr till 138 kr/invånare år 2020. Direktionen föreslår 
att medlemskommunerna tar beslut om att det årliga medlemsbidraget höjs 
med ytterligare 12 kr till 150 kr/invånare år 2021. Från och med år 2022 ska 
medlemsbidraget räknas upp enl SKRs prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) med basmånad oktober.” 

Man fattade slutligen följande beslut: ”Direktionen föreslår att 
medlemskommunerna tar beslut om att arvodet som miljöförbundet debiterar 
medlemskommunerna för miljöstrategiskt arbete höjs med 75 kr till 674 
kr/timme år 2021. Från och med år 2022 ska arvodet räknas upp enligt SKRs 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.” 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande föreslog 2019-12-09 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag 
på taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns. Taxan ska 
börja gälla den 17 december 2019. 2) Från och med år 2020 ska taxan för varje 
kalenderår räknas upp enligt SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
med basmånad oktober. 3) Medlemsavgiften till Söderåsens miljöförbund ska 
vara oförändrad på 132 kr per invånare. 4) Svalövs kommun föreslår att 
överenskommelse angående arvodet för miljöstrategiskt arbete görs med de 
kommuner som nyttjar tjänsten med målet om att uppnå kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1) Söderåsens miljöförbunds 
förslag på taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns. 
Taxan ska börja gälla den 17 december 2019. 2) Från och med år 2020 ska 
taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober. 3) Medlemsavgiften till Söderåsens 
miljöförbund ska vara oförändrad på 132 kr per invånare. 4) Svalövs kommun 
föreslår att överenskommelse angående arvodet för miljöstrategiskt arbete görs 
med de kommuner som nyttjar tjänsten med målet om att uppnå 
kostnadstäckning. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund deltar ej i beslutet. 

  

Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, 2019-12-09 
Direktionsbeslut i Söderåsens miljöförbund 2019-10-22, § 101 
Direktionsbeslut i Söderåsens miljöförbund 2019-10-22, § 99 
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Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 371-2019, BIN 175-2018 

§ 237 Utredning av Fritidsbank i Svalövs kommun för att 
underlätta för barn och unga att tillfälligt låna 
sport- och fritidsutrustning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utredningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Sellberg (L) har inkom med en motion som rör så kallade 
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och 
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta, 
spela fotboll, åka skridskor eller skidor. 

I motionen yrkas följande: Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan, skulle kunna införas i 
Svalövs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen 2019-08-26, § 135. 

Förvaltningen har nu utrett möjligheterna att införa Fritidsbank eller 
motsvarande och kommit fram till följande alternativ:  

 Införande av en Fritidsbank enligt utredningen till en kostnad av mellan 
550 000-650 000 kr/år. 

 Införandet av bytardagar bland kommunens föreningar med visst 
ekonomiskt stöd (föreningsbidrag) av Svalövs kommun. Här finns behov 
att uppdatera befintliga bidragsbestämmelser för att kunna omfatta 
denna verksamhet i föreningsstödet. 

 Då detta är ett förvaltningsöverskridande projekt och där samverkan bör 
ske för bästa möjliga resultat skulle det vara möjligt att arrangera en 
workshop med moderator från Skåneidrotten och representanter från 
berörda organisationer och förvaltningar för att reflektera/diskutera hur 
vi tar detta koncept vidare i Svalövs kommun. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-11-18, § 97, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningens utredning godkänns. Vidare föreslog nämnden 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Utredningen noteras. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-12-02, § 269, följande beslut: Förvaltningens 
utredning godkänns. 

Vidare föreslog kommunstyrelsens 2019-12-02, § 269, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: Utredningen noteras.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 269 
Utredning, daterad 2019-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 135 
Motion, inkommen 2018-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Utredningen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LELE) 
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Dnr KS 356-2019, BIN 277-2019 

§ 238 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs 
kommun, då den nuvarande gäller till och med 2019. 
 
Bildningsnämnden föreslog 2019-10-10, § 80, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till Biblioteksplan för 
Svalövs kommun 2020-2023 antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 239, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 
antas.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 239 
Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 80 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 
Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023, daterad 2019-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Förslag till 
Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr KS 297-2019 

§ 239 Dataskyddspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan 
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

För att övergripande beskriva dataskyddsförordningens innebörd och krav på 
Svalövs kommuns behandling av personuppgifter behöver en Dataskyddspolicy 
fastställas. Vidare krävs en generell kompetenshöjning och enad syn på 
definitioner, ansvar och behandling av personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 74, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Dataskyddspolicy för Svalövs 
kommun, som på ett övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar 
personuppgifter antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 202 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan 
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, antas. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 164. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 164 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 202 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 74 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 
Dataskyddspolicy, daterad 2019-09-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett 
övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, 
antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Bygg- och räddningsnämnden 
Överförmyndaren 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
HR-chef 
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Dnr KS 89-2018 

§ 240 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att koppla till gällande 
delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog en ny upphandlings- och inköpspolicy i april 2018 
som var av principiell och strategisk karaktär (KF § 62/2018). I samma månad 
fastställde också kommunstyrelsen riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 
som är av mer specifik karaktär med bland annat tröskelvärden och regelverk 
kring direktupphandling. Dessa riktlinjer uppdateras vid behov men skall dock 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. (KS § 85/2018) 
 
I den nu gällande upphandlings- och inköpspolicyn framgår det av punkt 11 att 
”Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling. Vid kommunövergripande upphandlingar hanteras detta av 
kommunstyrelsen”. Om man gör en strikt tolkning av denna punkt innebär det 
att nämnder och styrelser skall ta ställning till även de minsta inköpen som 
blombuketter, dörrstopp, enkla kontorshjälpmedel med mera.  
 
För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning 
och kostnader föreslår förvaltningen att punkten 11 i nuvarande upphandlings- 
och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse enligt följande:  
 
Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande 
riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande 
upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. 
Avrop mot befintliga ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 236, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Punkt 11 i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 
62/2018) upphävs. 2) Punkt 11 i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få 
följande lydelse: Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om 
kriterier för upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid 
gällande riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande 
upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. Avrop 
mot befintliga ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 236 
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 81 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 6  
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Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85  
Upphandlings- och inköpspolicy 
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Punkt 11 i nu gällande 
upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11 i 
upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande lydelse: Nämnder och 
styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för upphandling över 
beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande riktlinje som 
fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande upphandlingar deltar 
kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. Avrop mot befintliga 
ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Lennart Pettersson (C) och Annelie Persson (S): Ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att koppla till gällande delegationsordning. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Lennart Petterssons yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp Lennart Petterssons m fl återremissyrkande för beslut, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det.  

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande. 
Nej-röst för bifall till Lennart Petterssons m fl återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster emot och 17 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige 
antar Lennart Petterssons m fl återremissyrkande, genom s k 
minoritetsåterremiss. Se omröstningsbilaga 5. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
Svabo/Svalo 
 
 
Ajournering 20.35 – 20.55  
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Dnr KS 289-2019, VON 93-2019 

§ 241 Granskning av hemsjukvård/ASIH 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Revisionens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar om hemsjukvård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). 
Granskningen har genomförts av Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från 
PWC. Resultatet av granskningen framgår av revisionsrapporten – Granskning 
av hemsjukvård/ASIH daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig hemsjukvård. Efter genomförd granskning görs 
bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en 
ändamålsenlig hemsjukvård. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns gemensamma avtal/överenskommelser 
(styrdokument) 

Uppfyllt 

Det finns en fungerande samverkans-struktur mellan 
kommun och region som stödjer en utveckling av 
hemsjukvården 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd, processer och kompetens som 
stödjer och underlättar samverkan kring den enskilda 
patienten 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (även brukares och anhörigs synpunkter) 

Delvis uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av hemsjukvård/ASIH”. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 243, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 243 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 106 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av hemsjukvård/ASIH 
Bilaga 1, Rutin samverkan vid utskrivning 
Bilaga 2, Riktlinje Strategi för E-hälsa 2020-2030 
Bilaga 3, Bedömning om inskrivning i Mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvård/ASIH. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr KS 290-2019, VON 94-2019 

§ 242 Granskning av utskrivningsklara patienter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Revisionens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen har genomförts av 
Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från PWC. Resultatet av granskningen 
framgår av revisionsrapporten – Granskning av utskrivningsbara patienter 
daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig process för samverkan av utskrivningsklara 
patienter. Efter genomförd granskning görs bedömningen att vård- och 
omsorgsnämnden i all väsentlighet har säkerställt en ändamålsenlig process för 
samverkan. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns en fungerande samverkansstruktur mellan 
kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns gemensamma styrdokument som stödjer en 
sammanhållen vård mellan kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd och processer som stödjer och 
underlättar samverkan kring den enskilda patienten 

Uppfyllt 

Nya arbetssätt har utvecklats som stödjer en trygg och 
säker vård för den enskilde. 

Delvis uppfyllt 

Patient/brukare ges en trygg och säker vård efter 
utskrivning 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (ledtid, kostnader, oplanerad återinskrivning 30 
dagar, brukares och anhörigs synpunkter) 

Uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av utskrivningsklara patienter”. 
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Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 244, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 244 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 107 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av utskrivningsklara patienter 
Bilaga 1, Bedömning om inskrivning i mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - granskning av utskrivningsklara patienter. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr 326-2019 

§ 243 Revisionsgranskning – intern kontroll för 
redovisning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisonen har genomfört en granskning av den interna kontrollen av 
redovisningen i Svalövs kommun. Kommunstyrelsen har att yttra sig över 
rapporten. P.g.a. arbetsbelastningen har anstånd lämnats av revisionen på så 
sätt att yttrandet kan avges i december månad.  

Det noteras att endast revisionens vice ordförande undertecknat missivet, men 
kommunstyrelsen får förutsätta att hela revisionen står bakom rapporten, i 
enlighet med revisionens reglemente, § 16. 

Arbetsutskottet fattade 2019-11-18, § 94, följande beslut: 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-12-02, § 262, följande beslut: Föreliggande 
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Vidare föreslog kommunstyrelsens 2019-12-02, § 262, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 262 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 94 
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-31 
Revisionens granskningsrapport, daterad 2019-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, EALT, AAN, tillträdande ekonomichef Jane Bergman) 
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Dnr KS 358-2019, SBN 488-2019 

§ 244 Revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens 
ansvarsområden i § 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2018 haft ansvar för 
fordonssamordningen i kommunen. Detta har inte reglerats i nämndens 
reglemente. Därför föreslås att en punkt om det läggs till i listan under 
nämndens ansvarsområden i § 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-10-24, § 150, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens ansvarsområden i § 
1. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24, § 150 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-28, § 114 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Lennart Pettersson (C): 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens ansvarsområden i § 
1. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ, LELE) 
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Dnr KS 51-2019 

§ 245 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: ”Styrelsen ska två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober.” 

Totalt bereds 30 motioner, fem av dessa har varit under beredning i över ett år. 
Två av dessa fem har dock behandlats av ansvarig remissinstans.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej besvarade 
motioner godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 210 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 168.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Uppdaterad sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-11-
15 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 168 
Uppdaterad sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-10-
18 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 210 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 76 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26  
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 
godkänns. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda organ 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 360-2019, 183-2010, VON 108-2019 

§ 246 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av 
hemtjänstinsatser enligt LOV 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges beslut, 2011-02-28, § 30, upphävs per 2019-11-
30, och valfrihetssystemet avbrytes därmed. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att snarast återkomma med 
förslag till återinförande av LOV, efter översyn av förfrågningsunderlag 
m fl vederbörliga handlingar. 

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2011-02-28, § 30, följande beslut: 1) Föreslaget 
ersättningssystem, enligt förfrågningsunderlag kapitel 5 och punkten 6.2.14, 
antas. 2) Förfrågningsunderlag, exklusive bilagor, avseende hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård antas. 3) Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
ändringar i förfrågningsunderlaget som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. 4) Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och 
införs från och med 1 augusti 2011. 5) Valfrihetssystem inom hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård införs i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 
2011. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 
tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV (Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem.  

I den pågående omorganisationen inom vård- och omsorgsförvaltningen har 
förvaltningen uppmärksammat att en genomgripande utredning av 
valfrihetssystemet LOV krävs. Under tiden förvaltningen utreder och tar fram 
nytt underlag för valfrihetssystemet föreslår nämnden därför att inga nya 
leverantörer antas.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-06, § 102, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag om tillfälligt stopp för 
externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av hemtjänstinsatser i 
Svalövs kommun enligt LOV (KF 2011-02-28, § 30), antas. 

Av upphandlingsmyndighetens webbplats framgår följande: ”En upphandlande 
myndighet som beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem, kan ändra sitt 
beslut och avbryta valfrihetssystemet. Leverantörer som ännu inte godkänts 
måste få information om att valfrihetssystemet avbrutits. Om parterna ingått 
avtal innan valfrihetssystemet avbrutits gäller vanliga civilrättsliga regler om 
uppsägning av avtal.” 
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Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 241, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut, 2011-02-28, § 30, upphävs per 
2019-11-30, och valfrihetssystemet avbrytes därmed. 2) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras att snarast återkomma med förslag till återinförande 
av LOV, efter översyn av förfrågningsunderlag m fl vederbörliga handlingar. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 241 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-06, § 102 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunfullmäktiges beslut, 
2011-02-28, § 30, upphävs per 2019-11-30, och valfrihetssystemet avbrytes 
därmed. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att snarast återkomma med 
förslag till återinförande av LOV, efter översyn av förfrågningsunderlag m fl 
vederbörliga handlingar. 

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Angelie Fröjds yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden, och Torbjörn 
Ekelunds avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie 
Fröjds m fl yrkande. 

Icke deltagande i beslut 

David Lenander (V) och Elisabet Salonen Ripa (FI) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr 333-2019 

§ 247 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas.  

2. Frågan lägges till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara B Selberg (L) har inkommit med en fråga till personalutskottets ordförande 
rörande enskilda överenskommelser: 

 Hur många personer har man träffat enskilda överenskommelser med 
gällande en anställnings avslutande? 

 Inom vilka yrkeskategorier har dessa befunnit sig? 

 Hur mycket har dessa enskilda överenskommelser kostat kommunen? 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 170. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

I ärendet yttrade sig Angelie Fröjd (M) och Sara Billquist Selberg (L). 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 170 
Fråga från Sara B Selberg (L), inkommen 2019-10-07 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sara B Selberg (L) 
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Dnr 388-2019 

§ 248 Fråga, behovet av politisk sekreterare  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan lägges till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en fråga rörande behovet av politisk 
sekreterare. Följande fråga ställs till ordförande i kommunstyrelsen: 

 Finns det några planer på att anställa en Politisk Sekreterare i Svalövs 
kommun under mandatperioden? 

Kommunfullmäktige beslutade, den 2019-11-26, § 206 följande: 1) Frågan får 
ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C). 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 206 
Fråga från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 406-2019 

§ 249 Interpellation, bredbandsutbyggnaden i Svalövs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation rörande 
bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun. Följande frågor ställs till 
kommunstyrelsens ordförande:  

 Vilka kvalitetskrav på såväl tjänsteutbud och teknik som på ekonomisk 
seriositet ställs på de fiberleverantörer som öskar etablera sig i 
kommunen?  

 Finns det någon dokumentation som styrker att diskussioner har först i 
samband med etablering av exempelvis VA-områden eller vid andra 
tillfällen när samförläggning borde kunna ha skett?  

 Hur ska kommunen kunna nå målet om 95% täckning i hela kommunen 
när de olika fiberleverantörerna drar sig ur efterhand?  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Jan Zielinski (S), inkommen 2019-12-03 

 

Protokollet ska skickas till: 
Jan Zielinski (S)  
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Dnr 387-2019 

§ 250 Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen 
med tanke på det stora åtagandet på Lantlyckan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en interpellation rörande 
ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora åtagandet på 
Lantlyckan. Följande frågor ställs till ordförande i Kommunstyrelsen. 

 Hur förklarar du detta stora ekonomiska åtagande, med tanke på det 
synnerligen måttliga behovet av platser på Särskilt boende för 
närvarande? 

 Hur kommer du att finansiera det avtalet som kommer att skrivas med 
HSB/Midroc? 

 Vilket ekonomiskt utrymme kommer det att finnas till Trygghetsboende i 
t.ex. Billeberga, Kågeröd och Röstånga med tanke på de resurser som 
behöver läggas på Lantlyckan? 

 

Kommunfullmäktige beslutade, den 2019-11-26, § 207 följande: 1) 
Interpellationen får ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  

I ärendet yttrade sig Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Lennart 
Pettersson (C). 

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2019-12-13 
Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 206 
Interpellation från Fredrik Jönsson, inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 385-2019 

§ 251 Interpellation, inställda möten med 
personalutskottet  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en interpellation rörande inställda möten 
med personalutskottet. Följande frågor ställs till ordförande i personalutskottet: 

 Hur förklarar du att personalutskottets möten har ställts in, trots att det 
finns viktiga frågor att diskutera och besluta om? 

 Hur ser du på behovet av personalutskottet idag och framöver? 
 

Kommunfullmäktige beslutade, den 2019-11-26, § 208 följande: 1) 
Interpellationen får ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  

I ärendet yttrade sig Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson 
(C) och David Lenander (V). 

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens personalutskotts ordförande, daterat 2019-12-13 
Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 208 
Interpellation från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 386-2019 

§ 252 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att 
följa kommunens personalpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation rörande AB 
SvalövsBostäder och krav på att följa kommunens personalpolicy mm. Följande 
frågor ställs till ordförande i personalutskottet: 

 Vilka juridiska grunder baserar du dina uttalanden på? 

 På vilket sätt har de som lämnat inte sett till bolagets bästa? 

 På vilket sätt tänker du hantera rekryteringen av ny VD i AB 
SvalövsBostäder? 
 

Kommunfullmäktige beslutade, den 2019-11-26, § 209 följande: 1) 
Interpellationen får ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  

I ärendet yttrade sig Angelie Fröjd (M), Lennart Pettersson (C) och Ida 
Andersson (C). 

Beslutsunderlag 

Svar från AB SvalövsBostäders ordförande Angelie Fröjd, daterat 2019-12-13 
Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 209 
Interpellation från Lennart Pettersson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) 
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Dnr - 

§ 253 Ordningsfråga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbryts. Resterande ärenden behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan nu passerat 22.30 skall ordföranden enl arbetsordningens § 13 
ställa ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas 
eller om sammanträdet ska avbrytas. 

Följande ärenden hade vid tidpunkten för sammanträdets avbrytande inte 
behandlats: 

§ 254 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? 

§ 255 Motion, Ett modernare koloniområde i Svalöv med större 
möjligheter 

§ 256 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i 
balans 

§ 257 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år 

§ 258 Motion, Utred behovsprövningen och planeringen inom 
hemtjänsten 

§ 259 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst 

§ 260 Motion, Etableringslån 

§ 261  Motion, Säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter 
grundskolan 

§ 262 Motion, Låt huvudbibliotek och kultur komma närmare 
medborgarna 

§ 263 Motion, En fullmäktigesal för alla med nya perspektiv 

§ 264 Motion, Inför digital justering av mötesprotokoll 

§ 265 Motion, Fullmäktige till alla 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 384-2019 

§ 254 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation rörande situationer 
med flera uppdragsgivare. Följande frågor ställs till ordföranden i AB 
SvalövsBostäder och i AB SvalövsLokaler: 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för bolagets bästa med tanke 
på de renoveringsbehov som finns, när du vill ta ut pengar från AB 
SvalövsBostäder? 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för bolagets bästa, när du tar 
bort möjligheten för AB SvalövsLokaler att konkurrera om byggnation av 
nytt vårdboende och trygghetsboende? 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för kommunens bästa och 
Vård- och omsorgsnämndens bästa, när du är beredd att ta på dig 
kommunala kostnader på 300-750 mkr, utan vare sig en behovsanalys 
eller en ekonomisk konsekvensanalys? 

 På vilket sätt kommer du att kunna förklara din opartiskhet gentemot 
dina olika uppdragsgivare i frågor som berör dina olika uppdrag? 

 

Kommunfullmäktige beslutade, den 2019-11-26, § 210 följande: 1) 
Interpellationen får ställas. 2) Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 209 
Interpellation från Lennart Pettersson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) 
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Dnr 405-2019 

§ 255 Motion, Ett modernare koloniområde i Svalöv med 
större möjligheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2019-12-02 med motionen: Ett 
modernare koloniområde i Svalöv med större möjligheter 

 Kommunen undersöker möjligheterna till och intresset för en högre 
standard på koloniområdet på det nuvarande stället eller på annan 
plats. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-12-02 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 379-2019 

§ 256 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig 
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på 
följande:  

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar 
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens 
ekonomi i balans.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-11-26 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 372-2017 

§ 257 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) inkom 2017-11-27 med motionen ”Gratis träning för 
invånare som fyllt 70”. I motionen hänvisar Vänsterpartiet till ett projekt i Hörby 
Kommun där medborgare över 75 år erbjuds att träna gratis på de lokala 
gymmen under en 10-veckors period. Vänsterpartiet yrkar följande: 

 Vård och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att 
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandla fram ett 
bra pris för såväl kommun som den enskilde förmånstagaren för att så 
fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig 
motionsform. 

 Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla 
friskvård för våra äldre. 

 Vård och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd 
hälsostatus och fortsätter med detta under och efter projektets 
genomförande. 

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-18, § 185: Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande remitterade 2018-01-05 motionen 
till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-01-11, § 93, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 211 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 178. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 178 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 211 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 93 
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Ordförandens i vård- och omsorgsnämnden förslag till yttrande, daterat 2019-
08-29 
Bilaga, daterad 2019-08-29  
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-01-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-18, § 185 
Motion, inkommen 2017-11-27 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr KS 212-2018, VON 133-2019 

§ 258 Motion, Utred behovsprövningen och planeringen 
inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

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. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-08-27, § 124, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-19 motionen till vård- och 
omsorgsnämnden. 

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. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 188, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13. 

yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 179. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 179 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 212 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 188 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, § 78 
Svar på motion, daterad 2019-08-13 
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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 KS 52-2019, VON 72-2019 

§ 259 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-01-22 med motionen ”Inrätta en kommunal 
fixartjänst”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande: 

Att vård och omsorgsnämnden får uppdraget att undersöka möjligheterna att 
inrätta denna fixartjänst. Gärna i samarbete med daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 34, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen remitterades 2019-08-08 av kommunstyrelsens ordförande till vård- 
och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-09-11, § 92, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 180. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 213 
Yttrande, daterat 2019-08-28 
Remitteringsbeslut, 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 34 
Motion, inkommen 2019-01-22 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären  
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr KS 186-2019, SN 55-2019 

§ 260 Motion, Etableringslån 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion, daterad 2019-06-03, 
avseende etableringslån som rör perioden mellan det att Migrationsverkets 
ersättning upphör och ersättning från Försäkringskassan inträder.  

I motionen yrkas följande: 

- Att socialnämnden får uppdraget att införa en lämplig form för 
etableringslån istället för försörjningsstöd under denna glapperiod i 
Svalövs kommun.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-17, § 118, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-08-08 remitterat motionen till 
socialnämnden för yttrande.  

Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2019-09-20. 

Socialnämnden fattade 2019-09-01, § 141, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-09-20, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-09-20. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2019-09-20. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 181. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-26, § 203. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll  2019-11-26, § 203 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 214 
Yttrande från ordförande, daterat 2019-09-20. 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktigesprotokoll 2019-06-17, § 118 
Motion, daterad 2019-06-03 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MLLG, SARA) 
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Dnr KS 292-2018, BIN 51-2019 

§ 261 Motion, Säkerställa arbete för att elever skall bli 
behöriga efter grundskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande säkerställandet av arbete för att elever ska bli behöriga efter 
grundskolan. I motionen föreslås följande: 

 Att förvaltningen skapar förutsättningar/arbetssätt för att tidigt upptäcka 
elever som ligger i farozonen med svaga kunskapsvärden och om det 
finns problem i inlärningsfasen.  

 Att ha ett konsekvent arbetssätt för att slussa in de elever som ligger i 
farozonen med dåliga kunskapsvärden och om det finns problem i 
inlärningsfasen. Detta skall göras i ett väldigt tidigt stadie.  

 Att skapa en målsättning när vi i Svalövs kommun ska nå en nollvision, 
där alla som går ut årskurs 9 i Svalövs kommun är behöriga till 
gymnasieskolan och har fullständiga betyg. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen avslås.  

Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 99, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-11-04, antas som bildningsnämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterad 
2019-11-04. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 271, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterad 2019-11-04. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 271 
Bildningsnämndens protokoll 2019-11-14, § 99 
Bildningsnämndens ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-04 
Bilaga: Skrivelse från förvaltningen, daterad 2019-10-18 
Remitteringsbeslut 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-17, § 204 
Motion, inkommen 2018-11-26 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, UABS) 
Bildningsnämnden 
Motionärerna 
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Dnr KS 293-2018, BIN 50-2019 

§ 262 Motion, Låt huvudbibliotek och kultur komma 
närmare medborgarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S) har inkommit med en motion 
rörande hur huvudbiblioteket och kulturverksamheten ska komma närmare 
medborgarna. I motionen föreslås följande: 

 Att ge kommunstyrelsen och bildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt 
utreda förutsättningarna att flytta huvudbiblioteket och 
kulturverksamheten till Kvarnhuset.  

 Att arbetet sker i nära samarbete med Svabo/Svalo AB, ägare till huset.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, i vilken han föreslår att 
motionen anses besvarad.  

Bildningsnämnden fattade 2019-11-14, § 98, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-11-12, antas som bildningsnämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-12. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 272, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterad 2019-11-12. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 272 
Bildningsnämndens beslut 2019-11-14, § 98 
Ordförandes förslag till yttrande, daterat 2019-11-12 
Bilaga: Skrivelse av förvaltningen, daterad 2019-06-13 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 205 
Motion, inkommen 2018-11-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE, UABS) 
Bildningsnämnden 
Motionärerna 
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Dnr 15-2019 

§ 263 Motion, En fullmäktigesal för alla med nya 
perspektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion som rör utsmyckningen av 
fullmäktigesalen. I motionen föreslås följande:  

 Att väggen i fullmäktigesalen istället används till periodiserade 
utställningar av och med kommunens olika verksamheter.  

 Att KSO-porträtten flyttas till en annan plats utanför kommunhuset, där 
de placeras i en kontext som förklarar deras betydelse och gärningar för 
kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen avslås. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 273, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 273 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-01-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 13 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2019-01-14 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Motionären 
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Dnr 78-2019 

§ 264 Motion, Inför digital justering av mötesprotokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen ”Inför digital justering av 
mötesprotokoll”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att Svalövs kommun ska utreda förutsättningarna för att införa digital 
justering av våra sammanträdesprotokoll. För möjligheten till både 
tidsmässig och ekonomisk vinst.  

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 274, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 274 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 51 
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-03-11 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Motionären 
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Dnr 151-2019 

§ 265 Motion, Fullmäktige till alla 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) inkom 2019-05-14 med motionen: Fullmäktige till alla. I 
motionen yrkar feministiskt initiativ följande:  

 Att minst ett kommunfullmäktigemöte förläggs till vardera tätorterna 
Tågarp, Billeberga, Röstånga, Kågeröd och Teckomatorp under 
mandatperioden.  

 Att punkten ”allmänhetens frågestund” finns på dagordningen vid dessa 
möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har i yttrande daterat 2019-10-11 föreslagit att 
motionen avslås. 

Kommunstyrelsens föreslog, 2019-12-02, § 275, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 275 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, daterat 2019-10-11 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 104 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2019-05-14 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Motionären 
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Omröstningsbilaga 1 – § 230 Lokalprogram för återuppbyggnad av 
Kågerödslund 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Niklas Bohn, tjg ers för J Zielinski S 1    

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S 1    

7 Kim Hellström SD 1    

8 Lennart Pettersson C  1   

9 Torbjörn Ekelund  L 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S 1    

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S 1    

17 Bo Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Anette Hallberg, tjg ers för K Kronqvist S 1    

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson C  1   

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh MP  1   

25 Émilie Lundgren S 1    

26 Aase Jönsson KD 1    

27 Mats Hannander SD 1    

28 Sara Billquist Selberg L 1    

29 Ida Andersson C  1   

30 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
Carlsson 

FI  1   

31 Marcus Donnerhag S 1    

32 Ann Pettersson, ordf M 1    

33 Jenny Ulfvin SD 1    

34 Jörgen Persson SD 1    

35 Bedrija Halilovic S   1  

 SUMMA  25 9 1  
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Omröstningsbilaga 2 – § 230 Lokalprogram för återuppbyggnad av 
Kågerödslund 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Niklas Bohn, tjg ers för J Zielinski S 1    

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S 1    

7 Kim Hellström SD 1    

8 Lennart Pettersson C  1   

9 Torbjörn Ekelund  L 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S 1    

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S 1    

17 Bo Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Anette Hallberg, tjg ers för K Kronqvist S 1    

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson C  1   

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh MP  1   

25 Émilie Lundgren S 1    

26 Aase Jönsson KD 1    

27 Mats Hannander SD 1    

28 Sara Billquist Selberg L 1    

29 Ida Andersson C  1   

30 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
Carlsson 

FI  1   

31 Marcus Donnerhag S 1    

32 Ann Pettersson, ordf M 1    

33 Jenny Ulfvin SD 1    

34 Jörgen Persson SD 1    

35 Bedrija Halilovic S   1  

 SUMMA  25 9 1  

  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

72(74) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsbilaga 3 – § 235 Regler, taxor och e-tjänster för 
förskola och fritidshem i Svalövs kommun 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Niklas Bohn, tjg ers för J Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C   1  

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

7 Kim Hellström SD 1    

8 Lennart Pettersson C   1  

9 Torbjörn Ekelund  L 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C   1  

14 Sten Schmidt SD 1    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Bo Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C   1  

19 Anette Hallberg, tjg ers för K Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson C   1  

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh MP  1   

25 Émilie Lundgren S  1   

26 Aase Jönsson KD 1    

27 Mats Hannander SD 1    

28 Sara Billquist Selberg L 1    

29 Ida Andersson C   1  

30 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
Carlsson 

FI  1   

31 Marcus Donnerhag S  1   

32 Ann Pettersson, ordf M 1    

33 Jenny Ulfvin SD 1    

34 Jörgen Persson SD 1    

35 Bedrija Halilovic S  1   

 SUMMA  18 11 6  
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Omröstningsbilaga 4 – § 235 Regler, taxor och e-tjänster för 
förskola och fritidshem i Svalövs kommun 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Niklas Bohn, tjg ers för J Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C   1  

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

7 Kim Hellström SD 1    

8 Lennart Pettersson C   1  

9 Torbjörn Ekelund  L 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C   1  

14 Sten Schmidt SD 1    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Bo Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C   1  

19 Anette Hallberg, tjg ers för K Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson C   1  

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh MP  1   

25 Émilie Lundgren S  1   

26 Aase Jönsson KD 1    

27 Mats Hannander SD 1    

28 Sara Billquist Selberg L 1    

29 Ida Andersson C   1  

30 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
Carlsson 

FI  1   

31 Marcus Donnerhag S  1   

32 Ann Pettersson, ordf M 1    

33 Jenny Ulfvin SD 1    

34 Jörgen Persson SD 1    

35 Bedrija Halilovic S  1   

 SUMMA  18 11 6  
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Omröstningsbilaga 5 – § 240 Upphandlings- och inköpspolicy med 
riktlinjer 

 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD 1    

2 Niklas Bohn, tjg ers för J Zielinski S  1   

3 Fredrik Jönsson C  1   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD 1    

5 Anna Berg von Linde M 1    

6 Anneli Persson S  1   

7 Kim Hellström SD 1    

8 Lennart Pettersson C  1   

9 Torbjörn Ekelund  L 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S  1   

12 Angelie Fröjd  M 1    

13 Marie Irbladh C  1   

14 Sten Schmidt SD 1    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand  V  1   

16 Annie Karlsson S  1   

17 Bo Persson SD 1    

18 Eva Inhammar C  1   

19 Anette Hallberg, tjg ers för K Kronqvist S  1   

20 Bengt Jönsson SD 1    

21 Stefan Pettersson M 1    

22 Hans Lindström  SD 1    

23 Johan Wigrup, tjg ers för H Andersson C  1   

24 Kjell Stjernholm, tjg ers för C Eldh MP  1   

25 Émilie Lundgren S  1   

26 Aase Jönsson KD 1    

27 Mats Hannander SD 1    

28 Sara Billquist Selberg L 1    

29 Ida Andersson C  1   

30 Elisabeth Salonen Ripa, tjg ers för K 
Carlsson 

FI  1   

31 Marcus Donnerhag S  1   

32 Ann Pettersson, ordf M 1    

33 Jenny Ulfvin SD 1    

34 Jörgen Persson SD 1    

35 Bedrija Halilovic S  1   

 SUMMA  18 17 0  

 


