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Marika Jardert (V)  
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Hans Dahlqvist, utbildningschef, §§ 44 – 50 
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Utses att justera Claes Hallberg (S) och Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2018-04-26, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 44 – 75 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Christer Laurell (C) 
) 

 

Justerare  
 

 Claes Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-23 

Anslaget under tiden 2018-04-27 – 2018-05-21 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr 36-2017 

§ 45 Information om årsredovisning 2017 för Svalövs 
kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Ajournering kl. 18.35 för information om årsredovisning 2017 för Svalövs 
kommun som presenteras av ekonomichef Jan Bengtsson. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 36-2017 

§ 46 Frågestund om årsredovisning 2017 för Svalövs 
kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2017 för Svalövs 
kommun. Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna 
frågestunds längd får högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon 
överläggning inte förekomma. I kungörelsen ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 47 Anmälningsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommuns beslut avseende förslag till 
nya taxor 2018 för Söderåsens Miljöförbund (KS 269-2017) 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 105-2018 

§ 48 Tillfällig fullmäktigeberedning med anledning av 
att Kågerödslund brunnit ned - Beredningen för 
framtagande av förslag till lokalförsörjning för 
föreningsliv och förskola i Kågeröd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. En tillfällig fullmäktigeberedning "Beredningen för framtagande av 
förslag till lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd" 
inrättas enl förslag i denna skrivelse vad gäller uppdrag, 
sammansättning och tidplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidig morgon lördagen den 17 mars 2018 brann Kågerödslund ner till grunden. 
Byggnaden har under mycket lång tid använts som samlingslokal och festplats 
för både Kågeröd och den omgivande bygden. Vid tidpunkten för eldsvådan 
användes också byggnaden som lokal för föreningslivet och för ”ur och skur”-
avdelningen vid Ekdungens förskola. 

Byggnaden var utarrenderad till Kågerödslunds intresseförening, men 
fastighetsägare var/är Svalövs kommun. Fastighetsägaransvaret utövas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

För att skapa underlag för beslut om ersättningslokaler för samlingslokal, 
föreningslivet och förskoleverksamheten föreslår undertecknade att en 
medborgardialog genomförs i form av en fullmäktigeberedning. På så sätt kan 
såväl kommunmedlemmarnas inflytande som den parlamentariska 
representationen tillgodoses. 

Fullmäktiges arbetsordning möjliggör detta genom dess §§ 44 – 47. 

Beredningen föreslås bestå av en ledamot från resp i fullmäktige representerat 
parti, med vardera en personlig ersättare. Ersättare medges delta då ordinarie 
ledamot har förhinder. Ordföranden utses ur majoriteten och vice ordföranden 
ur minoriteten. Beredningen föreslås väljas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 april 2018. 

Beredningens mandattid skall vara 1 maj – 30 september 2018. 

Enl gällande reglemente ersätts ordföranden och vice ordföranden med ett fast 
arvode om 5 625 resp 2 250 kr/mån. I övrigt utgår sammanträdesarvode, 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och körersättning. 

Beredningens uppdrag är att genom medborgardialog ta fram ett förslag för 
fortsatt beredning gällande ersättningslokaler och framtida användning av 
området. Rapporten skall beakta förskolans och föreningslivets framtida behov 
av lokaler, och ge en möjlighet att bedöma ekonomiska investerings- och 
driftsmässiga effekter av förslaget, samt en bedömning av förslaget 
detaljplanemässigt.  
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Beredningen medges lämna alternativa förslag. 

Förslaget får sedan inarbetas i budgetarbetet och lokalförsörjningsplanen. 

Under förslagsvis maj och juni genomförs tre öppna medborgardialoger. Mot 
bakgrund av dessa arbetar sedan beredningen fram en rapport att överlämnas 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget skall föreligga för en 
första information vid kommunfullmäktiges sammanträde i september månad. 

Arbetet skall bedrivas i tät dialog med Kågerödslunds intresseförening och 
andra föreningar som regelbundet nyttjade den tidigare byggnaden. 

Beredningen förses vid de formella sammanträdestillfällena med resurs i form 
av nämndsekreterare som också ansvarar för kallelse och protokoll m m. Vid 
medborgardialogerna förs minnesanteckningar. 

I övrigt tillhandahåller förvaltningen resurser för att stödja beredningens arbete. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 94, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1: En tillfällig fullmäktigeberedning "Beredningen för framtagande av 
förslag till lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd" inrättas enl 
förslag i denna skrivelse vad gäller uppdrag, sammansättning och tidplan. 

Därutöver fattade kommunstyrelsen följande beslut: 2) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, anslås 150 tkr för beredningens arbete, ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 94 
Förslagsskrivelse daterad 2018-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Lennart 
Pettersson (C): 1) En tillfällig fullmäktigeberedning "Beredningen för 
framtagande av förslag till lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i 
Kågeröd” inrättas enl förslag i denna skrivelse vad gäller uppdrag, 
sammansättning och tidplan. 

Torbjörn Ekelund (L): Ett projekt upprättas med deltagare från sektor 
Samhällsbyggnad, sektor Utbildning (förskola, kultur resp fritid) och minst två 
deltagare från Kågerödslunds intresseförening (inbjudes att delta). Projektet 
utarbetar snarast, dock senast 2018-05-21, en projektplan som skall föredras 
och beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl och Torbjörn Ekelunds 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Jan Zielinskis m fl yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MSDG, HSDT) 
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Dnr 1-2018 

§ 49 Avsägelser och val 

Beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommuns aktier vid 
bolagsstämmor med AB SvalövsBostäder efter Eva Olofsson (C) väljs 
Andrej Nilsson (SD). 

2. Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommuns aktier vid 
bolagsstämmor med AB SvalövsLokaler efter Eva Olofsson (C) väljs 
Andrej Nilsson (SD).  

3. Till ledamöter i ”Beredningen för framtagande av förslag till 
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd” väljs Anneli 
Persson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjdh 
(M), Henrik Sjögren (L), Nina Renarve (MP) och Patrik Sjöstrand (V). 
Valet av ledamot för (FI) bordlägges.  

4. Till ersättare ”Beredningen för framtagande av förslag till 
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd” väljs Gunnar 
Bengtsson (S), Eva Olofsson (C), Alexandra Borg (SD), Anna Berg von 
Linde (M), Tore Gardelin (L) och David Lenander (V). (MP) avser inte 
att nominera ersättare. Valet av ersättare för (FI) bordlägges. 

5. Till ordförande i ”Beredningen för framtagande av förslag till 
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd” väljs Anneli 
Persson (S). 

6. Till vice ordförande i ”Beredningen för framtagande av förslag till 
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd” väljs Henrik 
Sjögren (L). 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-26 och 2018-03-26 bordlades 
valen av ersättare för ombud i AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och 
KommunAssurans Syd AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, § 23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 26 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr - 

§ 50 Information 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunstyrelsen ordförande Jan Zielinski och kommunchef Stefan 
Larsson informerar om begäran om yttrande med anledning av Mark- 
och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd i mål M 10717/17 
avseende ansökan om tillstånd enl 9 och 11 kap miljöbalken för täkt av 
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 
1:1 m fl i Eslövs kommun m fl (Dnr 606-2014). 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 37-2017 

§ 51 Årsredovisning 2017 för Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2017 för Svalövs kommun 
godkänns.  

2. Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
räkenskaper och förvaltning. 

Icke deltagande i beslut  

De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter och ersättare i 
någon/några av nu aktuella nämnder eller styrelser deltar inte vid beslut om 
ansvarsfrihet gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt årsredovisning 2017 för Svalövs kommun. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 53 följande beslut: 1) 
Årsredovisningen för Svalövs kommun 2017 överlämnas till revisionen och 
kommunfullmäktige   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 71 
Årsredovisning för Svalövs kommun 2017, daterad 2018-03-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): 
1) Föreliggande förslag till årsredovisning 2017 för Svalövs kommun godkänns. 
2) Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
räkenskaper och förvaltning. 

Teddy Nilsson (SD): Bifall till Jan Zielinskis yrkande, punkt 1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 101-2018 

§ 52 Årsredovisning 2017 - AB SvalövsBostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2017 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2017 för AB SvalövsBostäder. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 72, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga 
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Därutöver fattade kommunstyrelsen följande beslut: 4) Den verksamhet som 
bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 72 
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2017 noteras. 
2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att 
styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid 
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 102-2018 

§ 53 Årsredovisning 2017 - AB SvalövsLokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2017 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2017 för AB SvalövsLokaler. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 73, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) AB SvalövsLokaler årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av 
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande. 

Därutöver fattade kommunstyrelsen följande beslut: 4) Den verksamhet som 
bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 73 
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) AB SvalövsLokalers 
årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 3) Svalövs kommuns ombud 
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv 
för antagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsLokaler 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 96-2018 

§ 54 Årsredovisning 2017 - Söderåsens miljöförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2017. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 74, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 2) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2017 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 74 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2017  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017. 2) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2017 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun  
Klippans kommun  
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr 104-2018 

§ 55 Årsredovisning 2017 - LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2017 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2017 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings 
AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 74, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2017 
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma 
rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Därutöver fattade kommunstyrelsen följande beslut: 3) Den verksamhet som 
bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 75 
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning 
för år 2017 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 103-2018 

§ 56 Årsredovisning 2017 – NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 
2017 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2017 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 76, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för 
år 2017 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Därutöver fattade kommunstyrelsen följande beslut: 3) Den verksamhet som 
bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 76 
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och granskningsrapport 
Produktionsrapport dricksvatten 2017 
Rapport analyser dricksvatten 2017 
Miljöberättelse 2017 
Verksamhetsberättelse 2017 
Ekonomisk rapport utfall december 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
 
Ajournering 20.20 – 20.40 
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Dnr 3-2017 

§ 57 Kompletteringsbudget 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att 
hantera en reducering av budgetramen med 1 150 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1.  

2. Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att 
hantera en reducering av budgetramen med 750 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1.  

3. Socialnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera 
en reducering av budgetramen med 975 tkr inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.  

4. Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för 
att hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1.  

5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för 
att hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1.  

6. Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med 
hänvisning till bilaga 1.  

7. 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma 
stödresurserna inom Sektor social omsorgs kvalitets- och 
utvecklingsenhet.  

8. Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till 
förändrat ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) avs hemvård, 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018.  

9. Bildningsnämndens ram utökas med 4 mnkr med anledning av 
regelverket för statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (SFS 2018:49).  

10. Bildningsnämndens verksamhet ska inriktas på så sätt att 
statsbidragets för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling intentioner 
kan uppfyllas.  

11. Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr avs det nu inrättade 
personalutskottet.  

12. Anslaget för skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende på lägre 
invånarantal per 2017-11-01.  
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13. Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och 
3.  

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

15. Ur AB SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 2 mnkr. Svalövs 
kommuns ombud uppdras att överlämna kommunfullmäktiges beslut 
som ägardirektiv vid bolagets ordinarie bolagstämma.  

16. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att 
möta befarat underskott om 1 mnkr.  

17. VA-verksamhetens resultat regleras via verksamhetens egen 
resultatfond.  

18. I övrigt uppdras nämnder och styrelser att hålla beslutad budget. 

Reservationer 

Teddy Nilsson (SD), Christer Jacobsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim 
Hellström (SD); Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Martin Cervin 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig mot besltet till 
förmån för Torbjörn Ekelunds yrkande. 

Icke deltagande i beslut 

Stefan Pettersson (M), Ann Pettersson (M), Anna Berg von Linde (M), Stefan 
Pettersson (M) och Angelie Fröjdh (M) deltar ej i förslag till beslut i 
kommunfullmäktige på följande punkter: 1) – 6), 11) och 13) - 16).  
 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av befarat underskott under år 2018, finns det anledning att på 
kort sikt vidta vissa åtgärder. En kompletteringsbudget presenterades för 
kommunstyrelsen den 23 april. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-23, § 101, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut om särskild anställningsprövning 2018-04-09, § 99, 
prolongeras t o m 2018-05-31. Beslutet innebär att endast kommunchefen får 
fatta beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen. 2) Kommunstyrelsens 
beslut att begränsa förvaltningens deltagande i kurser och utbildningar, samt att 
enbart kommunchefen får fatta beslut i dessa ärenden upphävs. Medgivande till 
deltagande ges t o m 2018-05-31 av resp sektorschef. 3) Kommunförvaltningen 
uppdras se över regelverket Principer för hantering av över- och underskott (KS 
Dnr 491-2004) för ev revidering av kommunfullmäktige under hösten 2018. 
4)Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade visare i budget 
2018, plan 2019 – 2020, mot bakgrund av att vissa undersökningar vars resultat 
legat till grund för visare, föreslås att inte genomföras. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en 
reducering av budgetramen med 1 150 tkr inför kommunstyrelsens 
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sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 2) 
Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en 
reducering av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 3) Socialnämnden uppdras 
återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen 
med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med 
hänvisning till bilaga 1. 4) Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma 
med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1. 5) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med 
handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 
6) Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med 
hänvisning till bilaga 1. 7) 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma stödresurserna inom 
Sektor social omsorgs kvalitets- och utvecklingsenhet. 8) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till förändrat 
ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) avs hemvård, inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018. 9) Bildningsnämndens ram 
utökas med 4 mnkr med anledning av regelverket för statsbidraget för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49). 10) Bildningsnämndens 
verksamhet ska inriktas på så sätt att statsbidragets för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling intentioner kan uppfyllas. 11) Kommunstyrelsens ram 
utökas med 150 tkr avs det nu inrättade personalutskottet. 12) Anslaget för 
skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende på lägre invånarantal per 2017-11-
01. 13) Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och 
3. 14) Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med 
hänsyn till ny ram. 15) Ur AB SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 2 
mnkr. Svalövs kommuns ombud uppdras att överlämna kommunfullmäktiges 
beslut som ägardirektiv vid bolagets ordinarie bolagstämma. 16) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att möta 
befarat underskott om 1 mnkr. 17) VA-verksamhetens resultat regleras via 
verksamhetens egen resultatfond. 18) I övrigt uppdras nämnder och styrelser 
att hålla beslutad budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 101 
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 55 
Protokoll från CeSam 2018-04-19 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-22 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-04-12, § 34 
Styrelsens för BT Kemi efterbehandlings protokoll 2018-02-21, § 10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Budget 2018, plan 2019-2020 
Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Agneta Lenander 
(V), Anneli Persson (S), Gunnar Bengtsson (S) och Charlotta Eldh (MP): 1) 
Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en 
reducering av budgetramen med 1 150 tkr inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 2) 
Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en 
reducering av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 3) Socialnämnden uppdras 
återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen 
med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med 
hänvisning till bilaga 1. 4) Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma 
med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till 
bilaga 1. 5) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med 
handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 
6) Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med 
hänvisning till bilaga 1. 7) 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma stödresurserna inom 
Sektor social omsorgs kvalitets- och utvecklingsenhet. 8) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till förändrat 
ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) avs hemvård, inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018. 9) Bildningsnämndens 
ram utökas med 4 mnkr med anledning av regelverket för statsbidraget för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49). 10) 
Bildningsnämndens verksamhet ska inriktas på så sätt att statsbidragets för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling intentioner kan uppfyllas. 11) 
Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr avs det nu inrättade 
personalutskottet. 12) Anslaget för skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende 
på lägre invånarantal per 2017-11-01. 13) Reviderad drift- och resultatbudget 
för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och 3. 14) Berörda nämnder och styrelser 
uppdras att revidera internbudgeten med hänsyn till ny ram. 15) Ur AB 
SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 2 mnkr. Svalövs kommuns ombud 
uppdras att överlämna kommunfullmäktiges beslut som ägardirektiv vid 
bolagets ordinarie bolagstämma. 16) Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta 
fram handlingsplan för att möta befarat underskott om 1 mnkr. 17) VA-
verksamhetens resultat regleras via verksamhetens egen resultatfond. 18) I 
övrigt uppdras nämnder och styrelser att hålla beslutad budget. 

Torbjörn Ekelund (L): Bifall till punkterna 8) – 10), 14) – 15) och 17) – 18). 
Avslag på följande punkter: 1) – 7),11) – 13) och 16). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds avslagsyrkanden, och 
finner att kommunfullmäktige avslår dem. 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige antar dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MAN)  
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Dnr 355-2016 

§ 58 Reglemente för näringslivsrådet – förtydligande 
och komplettering 

Kommunfullmäktigs beslut 
 

1. Reglementets § 4, andra stycket formuleras enl följande: 
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till underställt 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är rådets ordförande 
och kommunstyrelsens andre vice ordförande är rådets vice ordförande. 
Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med 
ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i näringslivsrådet. 
Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot 
inte kan delta. 

2. De av kommunen utsedda näringslivsrepresentanterna omfattas fr o m 
2018-01-01 av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i 
Svalövs kommun. 

Icke deltagande i beslut 

Olof Röstin (M), Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von 
Linde (M), Stefan Pettersson (M), Sara Billquist Selberg (L) och Angelie Fröjdh 
(M) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under inledningen av arbetet i näringslivsrådet har två frågor uppkommit. 
Dessa är hur rådets presidium bör vara sammansatt samt om de av kommunen 
utsedda näringslivsrepresentanterna bör erhålla någon ersättning.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-03-26, § 47, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reglementets § 4, andra stycket 
formuleras enl följande: Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till underställt 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är rådets ordförande och 
kommunstyrelsens andre vice ordförande är rådets vice ordförande. Ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordföranden för 
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden 
är ledamöter i näringslivsrådet. Ersättare för ledamöterna utses men deltar 
endast då ordinarie ledamot inte kan delta. 2) De av kommunen utsedda 
näringslivsrepresentanterna omfattas fr o m 2018-01-01 av bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 77, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Reglementets § 4, andra stycket formuleras enl följande: 
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till underställt kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande är rådets ordförande och kommunstyrelsens 
andre vice ordförande är rådets vice ordförande. Ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordföranden för 
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden 
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är ledamöter i näringslivsrådet. Ersättare för ledamöterna utses men deltar 
endast då ordinarie ledamot inte kan delta. 2) De av kommunen utsedda 
näringslivsrepresentanterna omfattas fr o m 2018-01-01 av bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 77 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26, § 47 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-14 
Reglemente för näringslivsrådet 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Reglementets 
§ 4, andra stycket formuleras enl följande: Näringslivsrådet är organisatoriskt 
knutet till underställt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är rådets 
ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande är rådets vice 
ordförande. Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans 
med ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i näringslivsrådet. 
Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot inte 
kan delta. 2) De av kommunen utsedda näringslivsrepresentanterna omfattas fr 
o m 2018-01-01 av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Svalövs 
kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Protokollsanteckning 

Olof Röstin (M), Ann Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von 
Linde (M), Stefan Pettersson (M), Sara Billquist Selberg (L) och Angelie Fröjdh 
(M): Svalövs kommuns näringslivspolitik är föråldrad och måste omformas. Vi 
måste bli attraktiva för företagarna, så att de kommer till kommunens 
arrangemang p g a att det gagnar deras företag. Vi tycker att ersättningar till 
näringslivsrepresentanter INTE är att ta ekonomiskt ansvar. Även om summan 
är liten. Förslaget är principiellt fel. Genom ersättningar till företagaren riskerar 
vi på så vis att skapa osunda beroendeförhållanden och likaprincipen riskeras. 
Förslaget riskerar även att påverka t ex Svenskt Näringslivs kommunranking 
eller SKLs NKI-undersökningar p g a ersättningsförhållanden med kommunen. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Näringslivsrådet 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, MAN, LELE) 
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Dnr 359-2016 

§ 59 Revidering av aktieägaravtal, bolagsordning, 
ägardirektiv - Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning.  

2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för 
antagandet av förslag till reviderade ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt tre nya bolagsdokument, 
som underlag för beslut om godkännande av dessa på årsstämman i maj.  

Tidigare har dessa tre dokument – Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, 
varit sammanfogade i ett enda dokument. Stämman gav 2017 gav bolaget i 
uppgift att uppdatera dokumentet.  

Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och 
man har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det 
tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak, förutom 
ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. 

Arbetsutskottet fattade 2018-03-26, § 43, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att till kommande sammanträde se över formerna för ett eventuellt 
utträde ur Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till 
ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras 
att vid bolagsstämman rösta för antagandet av förslag till reviderad ägardirektiv, 
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 80, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till ägardirektiv, ägaravtal 
och bolagsordning. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid 
bolagsstämman rösta för antagandet av förslag till reviderad ägardirektiv, 
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 80 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26, § 43 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-15 
Dokument som visar ändringsförslag i ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning, daterad 2018-03-16  
Förslag till ägaravtal, daterad 2018-03-05 
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Förslag till ägardirektiv, daterad 2018-02-16 
Förslag till bolagsordning, daterad 2018-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till ägardirektiv, 
ägaravtal och bolagsordning. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid 
bolagsstämman rösta för antagandet av förslag till reviderade ägardirektiv, 
ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN)  
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Dnr 236-2013 

§ 60 Komplettering av bolagsordning – Sydvatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till bolagsordning.  

2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för 
antagandet av förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Båstad kommuns önskan om inträde som delägare i 
Sydvatten Ab och tidigare beslut avseende tilläggsavtal till konsortialavtalat, ska 
delägarkommunerna ta ställning till komplettering av bolagsording för Sydvatten 
AB.  

Båstad kommun ska enligt principerna för konsortialavtalets § 11 ha 
representation i bolagets styrelse. Detta sker genom att det totala antalet 
suppleanter ökas från 14 till 15. 

För att bolagsordningen ska överensstämma med § 11 i konsortialavtalet är det 
nödvändigt med en ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen föreslås 
ändras enligt det bifogade markerade förslaget till ny lydelse av § 8. 

Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige 2018-03-12, § 34, fatta följande beslut: 
Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för regional vattenförsörjning 
genom Sydvatten AB godkänns.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-03-26, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun ställer sig bakom 
förslag till bolagsordning. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid 
bolagsstämman rösta för antagandet av förslag till reviderad bolagsordning för 
Sydvatten AB. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 82, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till bolagsordning. 2) 
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för antagandet 
av förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 82 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26, § 44 
Missiv Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal- 
komplettering av bolagsordning, daterat 2018-02-20 
Förslag till bolagsordning, daterad 2018-02-20 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 34 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till 
bolagsordning. 2) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman 
rösta för antagandet av förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 147-2013 

§ 61 Uppföljningsgranskning av tidigare gjord 
granskning inom upphandlingsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2017 genomfört en 
granskning i syfte att följa upp upphandlingsgranskningen, som gjordes 2012. 
Avsikten är att undersöka om nödvändiga och ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits med anledning av den tidigare granskningen. 

Granskningen revisionsfråga är:  

Har nödvändiga åtgärder vidtagits inom anvisade områden med anledning av 
den föregående granskningen? Rapportens slutsats är att så inte helt skett.  

Förvaltningen delar slutsatsen. Kommunen har därför de senaste månaderna 
vidtagit flera åtgärder. Vi har tagit fram förslag till ny helt omarbetad 
Upphandlings- och inköpspolicy. Denna behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott under mars månad. Kommunen har även planerat för att under 
2018 öka mängden gjorda internkontroller av avtalstrohet. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-03-26, § 46, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningens yttrande, daterat 2018-03-15, antas som styrelsens 
eget. 

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

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 84, följande beslut: 1) Förvaltningens 
yttrande, daterat 2018-03-15, antas som styrelsens eget. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 2) 
Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 84 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26, § 46 
Yttrande över revisionsrapport, daterat 2018-03-15 
Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av tidigare gjord granskning inom 
upphandlingsområdet, daterad 2018-02-23 
Revisionsrapport - granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda 
nämnder och förvaltningar, daterad 2013-02-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN) 
Revisionen  
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Dnr 89-2018 

§ 62 Upphandlings- och inköpspolicy  

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1.  Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla fr.o.m 1 maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 4) 
Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla from 1 maj 2018, 
under förutsättning att kommunfullmäktige antar Upphandlings- och 
inköpspolicy att gälla fr.o.m. 1 maj 2018. 

Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla fr.o.m. 1 
maj 2018. 

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

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 2) 
Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla fr.o.m 1 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Upphandlings- och inköpspolicy 
antas att gälla fr.o.m. 1 maj 2018. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN) 
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Dnr: KS 19-2018, SN 31-2018, VON 34-2018, SBN 61-2018 

§ 63 Granskning hantering av flyktingmottagning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionens granskningsrapport samt yttranden från kommunstyrelsen, 
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
har en ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Efter genomförd 
revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör revisionen 
bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. 

Revisionen har begärt yttranden från kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 36, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Informationen noteras.  

Socialnämnden fattade 2018-02-28, § 35, följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-12, § 57, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen har inget att invända emot den revisionella granskningen och 
delar revisionens bedömning att hanteringen av flyktingmottagandet varit 
ändamålsenlig. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-03-15, § 29, följande beslut: 1) Vård- 
och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande, daterat 2018-02-28, som 
sitt eget. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-03-27, § 39, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 2018-03-12, antas som nämndens eget. 2) 
Yttrandet översänds till kommunfullmäktige samt till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 86, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Revisionens granskningsrapport samt yttranden från 
kommunstyrelsen, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 86 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-27, § 39 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-03-15, § 29 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 57 
Socialnämndens protokoll 2018-02-28, § 35 
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Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 36 
Revisionsrapport - Granskning hantering av flyktingmottagning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Revisionens granskningsrapport samt yttranden från 
kommunstyrelsen, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CHM, KABD, LELE, MNVR, SAMA) 
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Dnr: 60-2018, SBN 412-2017 

§ 64 Finansieringsavtal gällande tilläggsåtgärder vid 
Svalövs station 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Investeringsmedel motsvarande 5 586 000 kronor godkänns och hanteras 
i kommande budgetberedning för 2019 plan 2020-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet behandlar kommunens egna åtgärder i anslutning till nya stationen i 
Svalövs tätort. Åtgärderna kommer att genomföras i samma entreprenad som 
trafikverkets åtgärder.  

Syftet med detta avtal är att utöka Trafikverkets genomförandeansvar jämfört 
med tidigare tecknat medfinansieringsavtal (”Åtgärdspaket för persontrafik på 
Söderåsbanan och Lommabanan”) för att uppnå samordningsfördelar och för 
att få till ett fungerande stationsområde i tid till trafikstart. Åtgärderna redovisas 
inom blåmarkerat område i bilaga: cykelväg inklusive stödmurar och 
räcken/stängsel intill cykelvägens östra sida, parkeringsplatser, justering av 
Järnvägsgatan, övergångställen samt belysningsanläggning. 

Kostnaden (inklusive Trafikverkets byggherrekostnader) för tilläggsåtgärderna 
är av Trafikverket fastställd till 5 586 000 kronor i prisnivå 2017-06. 

Dessa kostnader ska belasta kommunens investeringsbudget för åtgärder i 
anslutning till stationsområdet. Åtgärd beräknas ske 2020. Hanteras i 
kommande budgetberedningar. 

Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-28, § 192. Det 
behandlades därefter på nytt eftersom skrivningen i beslutet behövde justeras.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-02-27, § 25, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Förslag till finansieringsavtal med bilaga godkänns. 2) 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
finansieringsavtalet. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: Investeringsmedel motsvarande 5 586 000 kronor godkänns 
och hanteras i kommande budgetberedning för 2019 plan 2020-21. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 89, följande beslut: 1) Förslag till 
finansieringsavtal med bilaga godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande får i 
uppdrag att underteckna finansieringsavtalet. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 2) 
Investeringsmedel motsvarande 5 586 000 kronor godkänns och hanteras i 
kommande budgetberedning för 2019 plan 2020-21. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 89 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-27, § 25 
Förvaltningens förslagsskrivelse 
Finansieringsavtal gällande tilläggsåtgärder vid Svalövs station 
Bilaga tillfinansieringsavtal gällande tilläggsåtgärder 
Beslut från regionfullmäktige 2014-03-18, § 6 – Medfinansieringsavtal 
Underlagskalkyl 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-28, § 192  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Investeringsmedel motsvarande 5 586 000 kronor 
godkänns och hanteras i kommande budgetberedning för 2019 plan 2020-21. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MNVR) 
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Dnr: KS 325-2016, 61-2018, SBN 433-2017 

§ 65 Parkeringstal för cykel och bil i Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till ändring av parkeringsriktlinjer ”Parkeringstal för cykel och bil 
i Svalövs kommun” antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog parkeringstal för cykel och bil 2016-09-26 i syfte att 
förebygga problem med otillräcklig bil- och cykelparkering. Riktlinjerna som är 
avsedda att underlätta och vara ett stöd i handläggningen vid detaljplanering 
och bygglovsprövning har uppdaterats och förtydligats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-02-27, § 30, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till ändring av 
parkeringsriktlinjer ”Parkeringstal för cykel och bil i Svalövs kommun” antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 82, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förslag till ändring av parkeringsriktlinjer ”Parkeringstal för cykel och 
bil i Svalövs kommun” antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 90 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-27, § 30 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-02.  
Parkeringstal för cykel och bil i Svalövs kommun, 2018-02-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-26, § 110  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Förslag till ändring av parkeringsriktlinjer ”Parkeringstal för 
cykel och bil i Svalövs kommun” antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, LAWG, MNVR) 
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Dnr: KS 197-2016, BRN 24-2016 

§ 66 Översyn av samverkansmöjligheter för 
räddningstjänstens yttre och inre ledning  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna avtal med 
Räddningstjänsten Syd från och med 1 januari 2020 gällande 
samverkan om inre ledning där vi bygger framtidens gemensamma 
ledningscentral för Skåne.  

2. Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna nytt avtal med 
räddningstjänsterna inom familjen Helsingborg för perioden 1 juni 2018 
- 31 december 2019. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att aktivt arbeta för att hela familjen 
Helsingborgs räddningstjänster går samma väg som Svalöv och 
Landskrona 1 januari 2020 och tecknar ett gemensamt avtal med 
Räddningstjänsten Syd. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet behandlar frågan om samverkan kring den operativa ledningen (yttre 
och inre ledning) för räddningstjänsten.  

Tidigare under året har en fråga om samverkan för räddningstjänsten 
behandlats av nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det ärende 
som nu är aktuellt behandlar alltså enbart frågan om samverkan kring operativ 
ledning.   

Bygg- och räddningsnämnden uppdrog 2017-11-21, § 101, åt förvaltningen att 
göra en analys över vilken samverkanspart räddningstjänsten ska välja i 
framtiden för yttre och inre ledning. Analysen är gjord och är presenterad som 
en SWOT-analys.  

Resultatet av analysen visar att påverkansmöjligheten för Svalövs kommun är 
större inom Räddningstjänsten Syd genomfört med ett samarbete med Familjen 
Helsingborg.  

Eftersom kommunen tillhör Familjen Helsingborg är förhoppningen att det även 
i framtiden är god samverkan och därför föreslår förvaltningen att Svalövs och 
Landskrona kommuner ska arbeta för att alla elva kommuner tillsammans 
ansluter till ett avtal mellan oss och räddningstjänsten Syd den 1 januari 2020 
tillsammans med fler kommuner i Skåne. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2018-03-22, § 31, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommuns 
räddningstjänst ska teckna avtal med Räddningstjänsten Syd från och med 1 
januari 2020 gällande samverkan om inre ledning där vi bygger framtidens 
gemensamma ledningscentral för Skåne. 2) Svalövs kommuns räddningstjänst 
ska teckna nytt avtal med räddningstjänsterna inom familjen Helsingborg för 
perioden 1 juni 2018 - 31 december 2019. 3) Förvaltningen uppdras att aktivt 
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arbeta för att hela familjen Helsingborgs räddningstjänster går samma väg som 
Svalöv och Landskrona 1 januari 2020 och tecknar ett gemensamt avtal med 
Räddningstjänsten Syd. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 92, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna avtal med 
Räddningstjänsten Syd från och med 1 januari 2020 gällande samverkan om 
inre ledning där vi bygger framtidens gemensamma ledningscentral för Skåne. 
2) Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna nytt avtal med 
räddningstjänsterna inom familjen Helsingborg för perioden 1 juni 2018 -- 31 
december 2019. 3) Kommunstyrelsen uppdras att aktivt arbeta för att hela 
familjen Helsingborgs räddningstjänster går samma väg som Svalöv och 
Landskrona 1 januari 2020 och tecknar ett gemensamt avtal med 
Räddningstjänsten Syd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 92 

Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-03-22, § 31 

SWOT-analys för Inre ledning 

SWOT-analys för yttre ledning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna avtal med 
Räddningstjänsten Syd från och med 1 januari 2020 gällande samverkan om 
inre ledning där vi bygger framtidens gemensamma ledningscentral för Skåne. 
2) Svalövs kommuns räddningstjänst ska teckna nytt avtal med 
räddningstjänsterna inom familjen Helsingborg för perioden 1 juni 2018 - 31 
december 2019. 3) Kommunstyrelsen uppdras att aktivt arbeta för att hela 
familjen Helsingborgs räddningstjänster går samma väg som Svalöv och 
Landskrona 1 januari 2020 och tecknar ett gemensamt avtal med 
Räddningstjänsten Syd. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunförvaltningen (EOL, MNVR) 
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Dnr: KS 94-2018, BRN 18-2018 

§ 67 Ny reservkraft till brandstationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. 1,2 miljoner kr avsätts i investeringsbudget 2019 för ett nytt 
reservkraftverk till brandstationen.  

2. Räddningschefen uppdras att för Svalövs kommuns räkning ansöka om 
bidrag till kommunal ledningsplats hos Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utfört en inventering och 
dokumentation av de tekniska stödsystemen som behövs för att Svalövs 
kommun ska kunna utföra ledning vid kriser (enligt lag 2006:544 om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap). I samband med inventeringen togs ett 
åtgärdsförslag fram.  

Åtgärdsförslaget har tidigare presenterats i kommunens ledningsgrupp och har 
därefter omarbetats en aning. Bland annat har åtgärder i Teckomatorp lagts åt 
sidan tillsvidare. 

Åtgärdsförslaget behandlar i huvudsak att räddningstjänsten behöver ny 
reservkraft till fastigheten för att säkerställa sin funktionalitet vid strömbortfall. 
Befintligt aggregat som är från 1968 är ett lån från Landskrona stad sedan 
1996. Trots aggregatets höga ålder har det fyllt sin funktion under dessa 20 år 
som det varit placerat på Svalövs brandstation. Vid flera strömavbrott under 
2017 började aggregatet felfungera och har blivit reparerat flera gånger. 
Projektet omfattas även av en fiberutbyggnad i Röstångaområdet samt fiber till 
brandstationen samt ledningsutrustning.  

Totalkostnaden för hela åtgärdsförslaget är 3 063 000 kr. Sedan åtgärder i 
Teckomatorp lagts åt sidan och kostnaden för fiberutbyggnaden finansieras på 
annat sätt så ska inte hela den kostnaden belasta kommunens budget. Vidare 
är reparationerna av reservkraften på kommunhuset redan genomförda under 
2017. Slutligen ska 50 % av kostnaden för den nya reservkraften bäras av 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den kostnad som återstår för 
kommunen för att genomföra denna sista investering i enlighet med 
åtgärdsförslaget är 1,2 miljoner kronor. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2018-03-22, § 30, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 1,2 miljoner kr avsätts i 
investeringsbudget 2019 för ett nytt reservkraftverk till brandstationen. 2) 
Räddningschefen uppdras att för Svalövs kommuns räkning ansöka om bidrag 
till kommunal ledningsplats hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 92, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) 1,2 miljoner kr avsätts i investeringsbudget 2019 för ett nytt 
reservkraftverk till brandstationen 2) Räddningschefen uppdras att för Svalövs 
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kommuns räkning ansöka om bidrag till kommunal ledningsplats hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 92 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-03-22, § 30 
Förslag till tekniska åtgärder för ledningsplats i Svalövs kommun, daterad 2018-
02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) 1,2 miljoner kr avsätts i investeringsbudget 2019 för ett nytt 
reservkraftverk till brandstationen. 2) Räddningschefen uppdras att för Svalövs 
kommuns räkning ansöka om bidrag till kommunal ledningsplats hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunförvaltningen (EOL, JBN, AAN, MNVR) 
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Dnr 43-2018 

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

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras.  

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. 

Vid beslut i kommunfullmäktige 2017-10-31, § 142 antogs ordförandes förslag 
till kalendarium där det anges att redovisning av ej besvarade motioner ska ske 
vid fullmäktiges sammanträde i mars. 

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.” 

Arbetsutskottet föreslog 2018-03-26, § 51, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras.  

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-09, § 96, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 96 
Arbetsutskottes protokoll 2018-03-26, § 51 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-03-19 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2018-03-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda organ 
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Dnr 123-2018 

§ 69 Interpellation, lagen om valfrihetssystem   

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en interpellation till ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden Anneli Persson (S) angående lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-04-07 

 
Protokollet ska skickas till: 
Interpellanten 
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Dnr 124-2018 

§ 70 Motion, Läxläsning – en rättighet för den enskilde 
och en skyldighet för kommunen   

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med en motion som rör läxläsning. I 
motionen skrivs att medel måste skjutas till för att säkerställa att alla elever har 
tillgång till pedagogiskt stöd i skolarbetet. 

I motion föreslår Agneta Lenander (V) följande:  

 Bildningsnämnden ger skolan resurser att låta personal bistå eleverna i 
läxläsning i skolan lokaler.  

 Läxläsning schemaläggs under ordinarie skoltid för att underlätta 
planeringen för såväl elever och föräldrar som för eventuell skolskjuts.  

Vid sammanträdet presenteras motionen av motionären. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Lenander (V), inkom 2018-03-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 125-2018 

§ 71 Motion, Fler nätverksmöten - låt konceptet med 
företagsfrukost omfatta även kulturlivet och 
föreningslivet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med en motion som rör företagsfrukostar 
och andra nätverksmöten. I motionen skrivs att det saknas motsvarande 
nätverksmöten för föreningslivet och kulturlivet i Svalövs kommun.  

I motion föreslår Agneta Lenander (V) att:  

 Kommunen snarast skapar förutsättningar för fritidsförvaltningen att 
starta ett arbete för att starta upp regelbundna nätverksträffar för såväl 
föreningslivet och kulturlivet i Svalövs kommun.  

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Lenander (V), inkom 2018-03-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr: KS 187-2017 , SBN 237-2017 

§ 72 Motion, säkrare skoltransporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2017-10-25. 

Reservation  

Teddy Nilsson (SD), Christer Jacobsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim 
Hellström (SD); Alexandra Borg (SD), Anders Persson (SD) och Martin Cervin 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion avseende säkrare skoltransporter. 

I motionen föreslås följande:  

- Svalövs kommun ger uppdraget till bildningsnämnden att tillse att all 
transport av skolbarn i kommunen har erforderlig och laglig skyltning 
omgående.   

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förslag till yttrande: 

”Förvaltningen har varit i kontakt med Bergkvara buss som har hand om 
skoltransporterna i Svalövs kommun. De uppger att de har erforderlig skyltning 
på alla sina fordon, både fram och bak och med lampor som blinkar. Även 
Kågeröds taxi har skyltning på alla de fordon som används för skoltransporter. 
Deras skyltning finns både fram och bak på fordonen och består av fyrkantig 
skylt med blinkande lampor och två barn på.  

Vad gäller de skolbarn som i mån av plats åker någon av linjetrafikens bussar, 
som körs av Nobina, är de inte klassade som skoltransporter och har därför inte 
några skyltar.  

Skoltransporterna har således redan erforderlig skyltning och förslaget är därför 
att motionen ska avslås.” 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-01-30, § 13, följande beslut: 
Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-25, antas som nämndens eget.  

Vidare föreslog samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-26, § 33, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen 
avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-
10-25. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-12, § 60, följande beslut: Ärendet bordläggs. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 60 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-30, § 13 
Förslagsskrivelse innehållande samhällsbyggnadsnämndens ordförandes 
förslag till yttrande, daterad 2017-10-25 
Motion inkommen 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Motionen avslås, med hänvisning 
till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-25. 

Teddy Nilsson (SD) och Alexandra Borg (SD): Bifall till motionen. 

I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L) och Charlotta Eldh (MP). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl och Teddy Nilssons m fl 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige Jan Zielinskis yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SESL, MNVR) 
Motionären  
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’Dnr - 

§ 73 Ordningsfråga  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Sammanträdet avbrytes. Ärendena ”Fråga, vad händer inom Vård och 
omsorg?” och ”Fråga, Är det nya tonläget i interninformationen till 
anställda en modell för framtiden?” bordlägges till kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom klockan nu är 22.30, och det i enlighet med kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ställas ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet ska 
fortsätta eller avbrytas, ställer ordföranden denna fråga och finner att 
sammanträdet ska avbrytas.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 144-2018 

§ 74 Fråga, vad händer inom vård och omsorg? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordlägges. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en fråga till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande angående arbetsmiljön inom nämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, inkommen 2018-04-16 

 
Protokollet ska skickas till: 
Torbjörn Ekelund (L) 
Anneli Persson (S) 
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Dnr 145-2018 

§ 75 Fråga, Är det nya tonläget i interninformationen 
till anställda en modell för framtiden? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordlägges. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående tonläget i interninformationen till anställda.   

Beslutsunderlag 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, inkommen 2018-04-16 

 
Protokollet ska skickas till: 
Torbjörn Ekelund (L) 
Jan Zielinski (S) 
 


