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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 20.35 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), andre vice ordförande 
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Olof Röstin (M) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C), ordförande  
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Claes Hallberg (S) 
Angelie Fröjdh (M) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD), tjg ers för René Olsson (SD) 
Marika Jardert (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S) 
Bo Persson (SD) 
Johan Wigrup (C), tjg ers för Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP) 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Ida Andersson (C) 
Linn Alenius Wallin (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), förste vice ordförande 
Jenny Ulfvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
Niklas Bohn (S), tjg ers för Bedrija Halilovic (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bertil Johansson (SD) 
Conny Törnkrantz (SD) 
Krister Olsson (S) 
Annelie Johnsson (C) 
Håkan Sträng (L) 
Pernilla Ekelund (L) 
Ann-Sofie Albrekt (MP) 
Åke Jonsson (KD), §§ 23 - 34 
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Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef  
Michael Andersson, administrativ chef 
 
Arne Nordqvist, ordförande, avgående revisionen 
Göran Winér, ordförande, revisionen 
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2018-02-28, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 19 - 34 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L) Jan Zielinski (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr - 

§ 20 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten i Svalövs 
kommun den 29 november 2018 (Dnr 14-2019) 

b) Revisionsrapport; Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn 
av placerade barn och ungdomar (Dnr 45-2019) 

c) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 
från vård och omsorg (Dnr VON 76-2019, KS 220-2018)  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-01-23, § 6, att godkänna 
kvartalsrapport för kvartal 4 2018 avseende gynnande ej verkställda 
beslut. För kvartal 4 fanns 4 beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Föredragna handlingar enligt ovan. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 21 Information  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
 

 

a) Utbildning för förtroendevalda 2019-03-15, Röstånga gästgivargård. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2018, 2-2019 

§ 22 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Avsägelse från Conny Törncrantz (SD) godkänns. 

2. Till ledamot i bygg- och räddningsnämnden, efter Conny Törncrantz 
(SD), väljs Ingrid Ekström (SD). 

 

3. Till ledamöter i rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Marie 
Irbladh (C), Ingrid Ekström (SD), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) 
och Wioletta Kopanska Larsson (SD). 

4. Till ersättare i rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Sven-
Åke Nilsson (C), Stefan Persson (SD), Ann Pettersson (M), Katarina 
Lundgren (S) och Sanna Brobeck (SD). 

5. Till ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Marie 
Irbladh (C). 

6. Till vice ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs 
Ingrid Ekström (SD). 

7. Till lekmannarevisor i AB SvalövsBostäder väljs Göran Winér (S) samt 
Elisabeth Andersson (L). 

8. Till ersättare för lekmannarevisor i AB SvalövsBostäder väljs Hans 
Rosenqvist (C) och Mikael Hellman (SD). 

9. Till lekmannarevisor i AB SvalövsLokaler väljs Göran Winér (S) samt 
Elisabeth Andersson (L). 

10. Till ersättare för lekmannarevisor i AB SvalövsLokaler väljs Hans 
Rosenqvist (C) och Mikael Hellman (SD). 

11. Till revisor i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB väljs Göran 
Winér (S). 

12. Till ersättare för revisor i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB väljs 
Mikael Hellman (SD). 

13. Till ombud samt representant i ägarråd i Inera AB väljs Tom Jensen (L). 

14. Till revisor i Söderåsens miljöförbund väljs Göran Winér (S). 

15. Till revisor i Finsam samordningsförbundet Landskrona – Svalöv väljs 
Elisabeth Andersson (L). 

16. Valet av ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet 
Landskrona – Svalöv bordläggs. 

17. Till revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun väljs Göran 
Winér (S). 

18. Valet av ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun 
bordläggs. 
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19. Till suppleant i AB SvalövsBostäder efter Claes Malmberg (M), väljs 
Sten Wendel (M). 

20. Till suppleant i AB SvalövsLokaler efter Claes Malmberg (M), väljs Sten 
Wendel (M). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Törncrantz (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i bygg- och 
räddningsnämnden.  

Beslutsgång 

Samtliga förslag antogs genom acklamation, förutom nedanstående.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S) och Ingrid Ekström (SD) har av sina respektive partier 
föreslagits som vice ordförande i rådet för pensionärer och funktionshindrade. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse Anneli Persson (S) som vice ordförande i rådet för pensionärer 
och funktionshindrade. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet 
avser val.  

Ledamöterna Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Innan 
omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de närvarande. 
Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de sitter i salen i en 
valurna. Efter avslutad omröstning töms urnan och visas upp på nytt för 
församlingen. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas 
upp i tre grupper och räknas. Med 11 röster för Anneli Persson (S), 11 röster för 
Ingrid Ekström (SD) och 13 blanka röster, avgörs valet genom lottning. Torbjörn 
Ekelund (L) utses att dra lotten. Genom lottning utses Ingrid Ekström (SD) till 
vice ordförande i rådet för pensionärer och funktionshindrade.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Conny Törncrantz (SD), inkommen 2019-02-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 4 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Finsam 
Söderåsens miljöförbund 
Inera AB 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ, AAN) 
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 Dnr 6-2019 

§ 23 Ekonomistyrningsmodell 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ekonomimodell förändras i enlighet med förslag i bilaga 1, daterad 
2019-01-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 181217 om Ekonomimodell i samband med 
beslut om Mål och Budget 2019 samt Plan 2020-2021.  

I bilaga daterad 190128 finns förslag om att bl.a. ändra modellen kring tidplanen 
för uppföljningar och delårsbokslut. Huvudskälet till förändringen är att 
kommunfullmäktige skall kunna besluta om delårsbokslut i september istället för 
oktober. KF får därmed möjlighet till korrigerande åtgärder i ett tidigare läge än 
hittills.   

Förslaget innebär vidare att kommunstyrelsen (inte kommunfullmäktige som de 
närmast gångna åren) beslutar om ramar som nämnderna skall lämna 
remissvar på. Budgetarbetet i nämnderna kan därmed börja i ett tidigare läge 
än om kommunfullmäktiges beslut skall inväntas. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-01-28, § 2, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ekonomimodell förändras i enlighet 
med förslag i bilaga 1, daterad 2019-01-28. 

Nu föreligger reviderad tjänsteskrivelse, med bilaga. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-02-11, § 22, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ekonomimodell förändras i enlighet med förslag i bilaga 1, daterad 
2019-01-28. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 22 
Reviderad tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen daterad 2019-01-28 
Reviderad Bilaga 1 Ekonomimodell daterad 2019-01-28 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-28, § 2 
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen daterad 2019-01-22 
Bilaga 1 Ekonomimodell daterad 2019-01-28 
Bilaga 1 Ekonomimodell daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Ekonomimodell förändras i 
enlighet med förslag i bilaga 1, daterad 2019-01-28. 

Jan Zielinski (S), Kjell Stjernholm (MP), Marika Jardert (V), Linn Alenius Wallin 
(FI): Ändring av punkt 1) i Ekonomimodellen. Kommunfullmäktige beslutar 
ramar för nämnder senast i maj månad. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN) 



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(27) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 11-2019 

§ 24 Reviderat reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Föreliggande reviderat reglemente för krisledningsnämnden enligt 
bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse fastställs att gälla från och med den 1 
mars 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nu gällande reglementet för krisledningsnämnden är från 2006 och behöver 
revideras utifrån ny lagstiftning samt en ökad statlig ambitionsnivå gällande 
rikets förmåga i kris och krig.  

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden som föreslås gälla från och med den 1 mars 2019. 

Krisledningsnämnden föreslog 2018-01-28, § 3, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande reviderat reglemente 
för krisledningsnämnden enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse fastställs att 
gälla från och med den 1 mars 2019. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-02-11, § 27, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande reviderat reglemente för krisledningsnämnden enligt 
bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse fastställs att gälla från och med den 1 mars 
2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 27 
Kommunfullmäktiges protokoll § 195/2006, Reglemente för 
krisledningsnämnden 
Lag om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap – LEH (SFS 2006:544) 
Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap – FEH (SFS 2006:637) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2019 
Krisledningsnämndens protokoll 2019-01-28, § 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Föreliggande reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse fastställs att gälla 
från och med den 1 mars 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG, MAN, LELE) 
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Dnr 355-2016 

§ 25 Revidering av reglemente för näringslivsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till reglemente 
daterat, 2019-01-16. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Kommunstyrelsen föreslog 2019-02-11, § 28, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till 
reglemente daterat, 2019-01-16. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 28 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-28, § 7 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Förslag på reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt 
förslag till reglemente daterat, 2019-01-16. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, LELE) 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(27) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 3-2017 

§ 26 Arbetsmarknadsåtgärder - delredovisning 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra tidigare beslut projektdirektiv 
för Arbetsmarknadsprojekt 2018 så att projektets löptid förlängs till den 
31 mars 2020. 

Icke deltagande i beslut 

Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Sten Schmidt (SD), Bo Persson (SD), Bengt Jönsson 
(SD), Hans Lindström (SD), Mats Hannander (SD), Jenny Ulfvin (SD) och 
Jörgen Persson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27, § 161, bl a följande beslut: 7) 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att leda och samordna 
genomförandet arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt bilaga 2. 8) Projektet 
föreslås finansieras genom omfördelning av maximalt 3,5 miljoner kronor från 
avsatta medel för statlig ersättning för nyanlända samt statligt stöd för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt SFS 2015:503. 9) Kommunfullmäktige 
uppdrar till bildningsnämnden, byggnads- och räddningsnämnden, 
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att delta i 
arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt bilaga 2. 

I beslutet ovan fastställdes även projektdirektiven. Av dess direktiv framgår att 
projektets löptid skall vara intill 31 mars 2019. På grund av den politiska 
turbulens som rådde i slutet av 2017 och början 2018 blev uppstarten av 
projektet försenat. Därför föreslås att projektet får en förläng löptid för att alla 
deltagare skall kunna erbjudas minst ett års tjänst samt att delprojektet för 
funktionshindrade inte har påbörjats fullt ut.    

Efter en omfattande kartläggning av kandidater inom försörjningsstödet har 
tjugo personer valts ut för att delta i projektet som drivs inom förvaltningens alla 
olika sektorer. Fyra individer fick avsluta sin anställning kort tid efter att 
projektet startade men har ersatts av andra deltagare. Tanken är att projektet 
skall vara en ”språngbräda” till en varaktig egen försörjning och för närvarande 
har tre deltagare en planering efter projektets slut.  

Sammantaget har delprojektet för de inom försörjningsstödet hittills fallit väldigt 
väl ut. Det ekonomiska utfallet ligger väl under budget och kostnaderna har i 
huvudsak varit skyddskläder eller skyddsutrustning samt transporter.      

Det andra delprojektet som avser funktionshindrade har på grund av tidsbrist 
inte startats fullt ut men det finns nu konkreta planer om placeringar inom 
återvinning, tvätt och parkskötsel. Under det pågående projektet har ett 
styrgruppsmöte hållits. 
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Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 33, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att notera informationen. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-02-11, § 33, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige beslutar att förändra tidigare beslut 
projektdirektiv för Arbetsmarknadsprojekt 2018 så att projekts löptid förlängs till 
den 31 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 33 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-09 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski 
(S): 1) Kommunfullmäktige beslutar att förändra tidigare beslut projektdirektiv 
för Arbetsmarknadsprojekt 2018 så att projektets löptid förlängs till den 31 mars 
2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (SAMA) 
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Dnr: KS 30-2019, SBN 363-2016 

§ 27 Översyn av regelverk för grund- och 
särskoleelevers skolresor i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 
samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-01-10, fastställs att 
gälla fr.o.m. 2019-07-01. 

2. Elev som under läsåret 2018/2019 beviljats busskort för skolresa till 
vald skola utanför kommunen ska efter ansökan beviljas busskort för att 
slutföra utbildningen vid den valda skolan, dock som längst tre läsår 
fr.o.m. 2019-07-01. 

3. En utvärdering skall genomföras per 2020-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016-10-25, § 149, åt förvaltningen att se 
över gällande regelverk för grund- och särskoleelevers skolresor i Svalövs 
kommun. Uppdraget förnyades genom samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2018-11-20, § 152. 

Förvaltningen har arbetat fram ett utkast till nytt regelverk för skolskjuts för elev 
i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola. Sektor 
samhällsbyggnad har stämt av förslaget med ansvariga inom sektor utbildning. 
Utkastet bygger på ett underlag till regelverk för skolskjuts som tagits fram 
gemensamt inom Familjen Helsingborg. Det nya förslaget är bland annat 
anpassat till förändrad lagstiftning och ny praxis genom domar avseende elever 
med växelvis boende. 

Utkastet till nytt reglemente presenterades som information på nämndens 
sammanträde i december. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-01-24, § 5, följande beslut: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att fastställa nytt regelverk för 
skolskjuts enligt förslaget, fastställs gångavståndsområden för kommunens 
grundskolor enligt kartor daterade 2019-01-10.  

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, 
grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-01-10, fastställs 
att gälla fr.o.m. 2019-07-01. 2) Elev som under läsåret 2018/2019 beviljats 
busskort för skolresa till vald skola utanför kommunen ska efter ansökan 
beviljas busskort för att slutföra utbildningen vid den valda skolan, dock som 
längst tre läsår fr.o.m. 2019-07-01. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-02-11, § 35, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 
samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-01-10, fastställs att gälla 
fr.o.m. 2019-07-01. 2) Elev som under läsåret 2018/2019 beviljats busskort för 
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skolresa till vald skola utanför kommunen ska efter ansökan beviljas busskort 
för att slutföra utbildningen vid den valda skolan, dock som längst tre läsår 
fr.o.m. 2019-07-01. 3) En utvärdering skall genomföras per 2020-07-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 35 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24, § 5 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-10 
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och 
gymnasiesärskola, daterat 2019-01-10.  
Kartor med gångavståndsområde för respektive kommunal grundskola, 
daterade 2019-01-10.  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-20, § 152. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-25, § 149 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski 
(S) och Kjell Stjernholm (MP): 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i 
förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-01-
10, fastställs att gälla fr.o.m. 2019-07-01. 2) Elev som under läsåret 2018/2019 
beviljats busskort för skolresa till vald skola utanför kommunen ska efter 
ansökan beviljas busskort för att slutföra utbildningen vid den valda skolan, 
dock som längst tre läsår fr.o.m. 2019-07-01. 3) En utvärdering skall 
genomföras per 2020-07-01. 

I ärendet yttrade sig vidare Linn Alenius Wallin (FI). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG, HAHZ) 
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Dnr: KS 31-2019, SBN 21-2019 

§ 28 Strategiskt markköp del av Billeberga 31:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förvärv av del av Billeberga 31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 
000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv 
för den kommunala markreserven. 

2. Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av del av 
Billeberga 31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig 
fastighetsbildning). 

3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
handlingar i ärendet. 

Reservation 

Kjell Stjernholm (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Del av Billeberga 31:1 består idag av jordbruksmark och är belägen vid väg 17. 
Marken är av strategisk betydelse för kommunen och området ingår i 
planprogrammet för Billeberga och pekas ut som ett framtida 
utbyggnadsområde. Detta medför att det finns förväntningar på marken om 
ändrad markanvändning. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att marknadsvärdet för det 
aktuella objektet uppgår till 450 000 kr/ha, totalt 3,375 miljoner kronor för 7,5 
ha. Detta grundar sig på jordbruksmarkvärde med ett visst förväntningsvärde. 

Marken, del av Billeberga 31:1, är idag utarrenderad med en intäkt på 37 500 
kr/år. Kapitalkostnaden för marken kommer att bli ca 53 000 kr/år. Arrendet 
kommer bara att delvis täcka kommunens kapitalkostnad för marken. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-01-24, § 14, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga 
31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. 
Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala markreserven. 2) 
Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av del av Billeberga 
31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning). 3) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar 
i ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-02-11, § 36, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga 31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 
450 000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för 
den kommunala markreserven. 2) Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts 
för förvärvet av del av Billeberga 31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig 
fastighetsbildning). 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna handlingar i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 36 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24, § 14 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-22 
Förslag till köpekontrakt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Förvärv av del av Billeberga 
31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. 
Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala markreserven. 2) 
Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av del av Billeberga 
31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning). 3) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar 
i ärendet. 

Kjell Stjernholm (MP): Avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl och Kjell Stjernholms 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Fredrik Jönssons m fl 
yrkanden. 

  

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HAHZ) 
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Dnr 41-2018 

§ 29 Yttrande - Granskning, utbetalning av ersättning 
till förtroendevalda  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Reservationer  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Marika Jardert (V), 
Annie Karlsson (S), Kent Kronqvist (S), Kjell Stjernholm (MP), Émilie Lundgren 
(S), Marcus Donnerhag (S) och Niklas Bohn (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade, mot bakgrund av artiklar i 
Helsingborgs Dagblad, 2018-02-26, § 39, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktiges presidium föreslås rekommendera revisionen att 
skyndsamt genomföra en granskning av hur bestämmelserna om ersättningar 
till förtroendevalda tillämpas, särskilt vad gäller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, mot bakgrund av medieuppgifter. Granskningen ska svara på 
om resp. förtroendevald fått rätt ersättning med hänsyn till gällande 
bestämmelser. 2) I de fall revisionen ser behov av förtydliganden eller 
förändringar i reglementet, ombeds revisionen återkomma med sådana. 

Revisionen överlämnade 2018-03-28 projektplan för genomförandet av 
granskningen. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 79, följande beslut: 1) För 
delfinansiering av genomförande av granskningen anslås 10 000 kr ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. Resterade del avses finansieras av 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2018-04-10, § 5, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktiges presidium medfinansierar med egna medel revisionens 
granskning ”Utbetalning av ersättning till förtroendevalda” med 60 000 kr. 

Granskningen inkom till kommunstyrelsen 2018-09-04. Rapporten anmäldes till 
kommunfullmäktige 2018-09-24. 

Ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen dåvarande ordförande Jan 
Zielinski och personalutskottets dåvarande ordförande Fredrik Jönsson 
undertecknades 2018-10-22, men ärendet lyftes ut från utskottets dagordning, 
eftersom det konstaterades att yttrandet inte formellt korrekt överlämnats till 
kommunstyrelsen. 

Revisionen behandlade därefter yttrandet formellt vid sitt sammanträde 2018-
11-21, och en lätt reviderad version av förslaget till yttrande har därefter 
undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson. I yttrandet 
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föreslogs arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen fatta följande beslut: 
Föreliggande förslag till yttrande antas. Vidare föreslogs arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens 
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Arbetsutskottet fattade 2019-01-28, § 12, följande beslut: 1) Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 37, följande beslut: 1) Föreliggande  
yttrande antas. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-02-11, § 37, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 37 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-28, § 12 
Yttrande, daterat 2019-01-03 
Revisionens protokoll 2018-11-21 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-09-24, § 139 
Uppföljning av granskning av arvoden till förtroendevalda från revisionen, 
daterad 2018-09-30 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 79 
Projektplan, daterad 2018-03-28 
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 39 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marika Jardert (V), Kjell Stjernholm (MP), 
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Revisionens granskningsrapport 
och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Jan Zielinski (S), Marika Jardert (V) och Kjell Stjernholm (MP): 1) 
Kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda revisorer gör en 
internutredning av de som förekommer i artikeln HD/NST. Undantaget Olof 
Röstin och Birgitta Jönsson. 2) Kommunfullmäktige beslutar att granskningen 
görs av hur bestämmelserna om ersättningar till de förtroendevalda tillämpas, 
särskilt vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst mot bakgrund av 
medieuppgifter i HD/NST. Granskningen skall också svara på om respektive 
förtroendevald har fått ersättning med hänsyn till gällande bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium  
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Dnr 4-2019 

§ 30 Uppföljning av granskning av IT-säkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2018 genomfört en 
uppföljande granskning i syfte att bedöma om adekvata åtgärder har vidtagits 
avseende Svalövs kommuns säkerhet kopplat till externa och interna 
dataintrång. 

Svar önskas från kommunstyrelsen under februari månad 2019. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-01-28, § 11, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

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

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 38, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-02-11, § 38, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 38 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-28, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-17 
Protokoll från revisionen 2018-11-21, § 302 
Granskningsrapport från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2018-11-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): 1) Granskningsrapporten och 
kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAN, TJE) 
 
Ajournering 20.10 – 20.25 
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Dnr 39-2019 

§ 31 Interpellation, boendesituationen för unga vuxna 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Ärendet tas upp vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) har lämnat in en interpellation 
rörande boendesituationen för unga vuxna. I interpellationen ställs följande 
frågor till SvalövsBostäders styrelseordförande: 

 Hur ser det ut i Svalöv? 

 Hur många bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar för att de inte kan få 
tag i någon lägenhet som de har råd att betala för? 

 Hur går våra mätningar till, när vi tittar på behovet av lägenheter för 
samtliga åldersgrupper? 

 Hur ser vi till att bygga bostäder som ”vanligt folk” har råd med, oavsett 
om de är unga eller äldre? I synnerhet nu när det statliga 
investeringsstödet för bostadsbyggnaden riskerar att försvinna.  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V), inkommen 2019-
02-07 

 

Protokollet ska skickas till: 
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) 
Gunnar Bengtsson (S), ordförande i AB SvalövsBostäder 
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Dnr 16-2019 

§ 32 Interpellation, Ordningsvakters kunskap om 
barnkonventionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Allenius Wallin har lämnat in en interpellation rörande ordningsvakters 
kunskap om barnkonventionen. I Interpellationen ställs följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande:  

 Vilken utbildning har vakter i vår kommun om hur de ska bemöta barn? 

 Ställs krav om kunskap om barn och barnrättsperspektiv vid 
upphandling av vaktbolagstjänster? 

 Finns det ett rapporteringssystem där ordningsvakters eventuella 
ingripanden mot barn dokumenteras och följs upp? 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 11: 1) Interpellationen får ställas. 
2) Interpellationen tas upp på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson 
(C), daterat 2019-02-1 
Kommunfullmäktige protokoll 2019-01-28, § 11 
Interpellation från Linn Allenius Wallin (FI), inkommen 2019-02-04 

 
Protokollet ska skickas till: 
Linn Allenius Wallin (FI) 
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Dnr 18-2019 

§ 33 Interpellation, sommarjobb 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en interpellation rörande projektstöd för 
sommarjobb till ungdomar. I interpellationen ställs följande fråga till 
socialnämndens ordförande:  

 Avser man erbjuda även våra 15-åringar möjlighet till sommarjobb den 
kommande sommaren? 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 12: 1) Interpellationen får ställas. 
2) Interpellationen tas upp på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation från socialnämndens ordförande Aase Jönsson (KD), 
daterat 2019-02-21 
Kommunfullmäktige protokoll 2019-01-28, § 12 
Interpellation från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
Aase Jönsson (KD), socialnämndens ordförande 
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Dnr 52-2019 

§ 34 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 

2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

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.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-01-22 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
 


