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Dnr -

§ 100 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inga anmälningsärenden fanns att notera.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger inga ärenden att anmäla.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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Dnr 1-2018

§ 101 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelse från Peter Öberg (MP) avseende uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden godkänns.
2. Till ny ersättare i bildningsnämnden efter Peter Öberg (MP) väljs Kjell
Stjernholm (MP).

Sammanfattning av ärendet
Peter Öberg (MP) har i skrivelse daterad 2018-06-01 avsagt sig uppdraget som
ersättare i bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Peter Öberg (MP), daterad 2018-06-01
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)

Justerare
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Dnr -

§ 102 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ingen information fanns att notera.

Sammanfattning av ärendet
Ingen information fanns att anmäla till sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 315-2017

§ 103 Budget 2019, plan 2020-2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till Ramar för mål och budget 2019, med plan
2020-2021 antas med följande ändring: sid 8, punkt 9 respektive sid. 9,
punkt 9: Bolagen skall tillämpa samtliga av kommunen antagna
policydokument i de fall de är adekvata för verksamheten.
2. Förslaget remitteras till nämnderna, som har möjlighet att lämna
synpunkter vid ett kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15
oktober.
3. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av driftramen
på enskilda huvudverksamheter på mötet i oktober.
4. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av
investeringsramen på enskilda projekt på mötet i oktober.
5. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa förslag på intäktsökningar
genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på mötet i oktober.
6. Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget för 2019
senast 31 januari 2019.

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

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

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger förslag till Ramar för Mål och budget 2019 med plan 2020-2021,
daterat 2018-05-27.
Kommunstyrelsen fattade 2018-06-04, § 135 följande beslut: 1. Posten
Avgiftsfinansierade Investeringar i VA-nätet höjs från 18 mnkr till 33 mnkr för år
2019. 2. Avsnitt Ekonomiska inriktningsdirektiv för AB SvalövsBostäder resp AB
Svalövs Lokaler: Punkt 1 ändras till: Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget
kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-06-04, § 135, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1. Föreliggande förslag till Ramar för mål och budget 2019, med
plan 2020-2021 antas. 2. Förslaget remitteras till nämnderna, som har möjlighet
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att lämna synpunkter vid ett kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15
oktober. 3. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av
driftramen på enskilda huvudverksamheter på mötet i oktober. 4. Nämnder och
styrelser uppdras att redovisa en fördelning av investeringsramen på enskilda
projekt på mötet i oktober. 5. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa
förslag på intäktsökningar genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på
mötet i oktober. 6. Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget
för 2019 senast 31 januari 2019.
Jan Zielinski föredrar majoritets förslag till budget ram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 135
Ramar för Mål och budget 2019 med plan 2020-2021, daterat 2018-05-27
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2018-06-04
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 68

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1. Föreliggande förslag till Ramar för
mål och budget 2019, med plan 2020-2021 antas. 2. Förslaget remitteras till
nämnderna, som har möjlighet att lämna synpunkter vid ett
kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15 oktober. 3. Nämnder och
styrelser uppdras att redovisa en fördelning av driftramen på enskilda
huvudverksamheter på mötet i oktober. 4. Nämnder och styrelser uppdras att
redovisa en fördelning av investeringsramen på enskilda projekt på mötet i
oktober. 5. Nämnder och styrelser uppdras att redovisa förslag på
intäktsökningar genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på mötet i
oktober. 6. Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget för 2019
senast 31 januari 2019.
Charlotta Eldh (MP): Ändringsyrkande avseende förslag 1. sid 8, punkt 9
respektive sid. 9, punkt 9: Bolagen skall tillämpa samtliga av kommunen
antagna policydokument i de fall de är adekvata för verksamheten.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotta Eldhs ändringsyrkande avseende punkt 1 och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta
Därefter tar ordförande upp Jan Zielinskis m.fl. förslag till beslut och finner att
fullmäktige beslutar enligt dessa, med ändring av punkt 1, i enlighet med
Charlotta Eldhs förslag.

Protokollsanteckning
Charlotta Eldh (MP): Inför höstens arbete med mål och visare skall inte
miljömålen förglömmas. Allt enligt tidigare beslut i fullmäktige.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, LELE, HAHZ, SAMA)
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Dnr 35-2018

§ 104 Partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr.
2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 026 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Arbetsutskottets föreslog 2018-05-28, § 28, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med
26 026 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 026 kr
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 136, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr. 2) Feministiskt
initiativ beviljas partistöd med 26 026 kr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, 136
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 69
Ansökan om partistöd 2018 från miljöpartiet, inkommen 2018-05-14
Ansökan om partistöd 2018 från Feministiskt initiativ inkommen 2018-05-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr. 2.Feministiskt
initiativ beviljas partistöd med 26 026 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Feministiskt initiativ
Miljöpartiet

Justerare
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Dnr 36-2010

§ 105 Revidering av policy för likabehandling och
mångfald
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad policy antas enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari
2017. De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska
samtliga diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande
arbetet genom aktiva åtgärder från arbetsgivaren. Dessa bestämmelser
omfattade tidigare endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning. Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur vi som
arbetsgivare ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder löpande i fyra steg
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp). Detta kräver ett mer systematiskt
arbete kring likabehandling- och mångfaldsfrågor än tidigare.
En annan förändring är att lönekartläggningar ska genomföras årligen med en
utökad analysdel.
Tillsyn från DO har visat att Svalövs kommun uppfyller de nya kraven på aktiva
åtgärder och att vi följer lagen genom att årligen genomföra lönekartläggningar.
Dock kan förvaltningen konstatera att befintligt policydokument behöver
revideras och anpassas till den förändrade lagstiftningen inom området.
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2018-02-26, § 30, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad policy för likabehandling och
mångfald.
Nu föreligger ett förslag till reviderad policy samt tjänsteskrivelse daterad 201805-13. Ärendet för föremål för samverkan vid sammanträde med CeSam 201805-02.
Personalutskottet föreslog 2018-05-23, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad policy antas enl förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 139, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Reviderad policy antas enl förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-06, § 139
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 18
Tjänsteskrivelse från HR-chef Cecilia Hagström, daterad 2018-05-13
Förslag till reviderad policy
Protokoll från CeSam 2018-05-02
Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 30
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 10

Justerare
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17
Policy för likabehandling och mångfald
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27, § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): Reviderad policy antas enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, LELE)
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Dnr KS 335-2017, SBN 78-2017

§ 106 Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Svalövs
kommun 2017 - 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kostpolicy för perioden 2017-2022 samt måltidsriktlinjer till kostpolicy för
perioden 2017-2022 antas att gälla i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
2016 Har arbetet med att ta fram ett förslag gällande måltidsinriktning initierats
på uppdrag av KS.
2017 Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att bifalla förslag på projektplan
gällande arbetsgång för ny Kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Under 2017 har
arbetet med att ta fram ett förslag till uppdaterad kostpolicy med dess riktlinjer
initierats i arbetsgrupper sektorsvis och med återkoppling till projektgrupp inom
SBN.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24 att kommunstyrelsen föreslå
kommunalfullmäktige att fatta beslut att anta ny kostpolicy med tillhörande
riktlinjer för perioden 2017 -2022.
Ärendet återremitterades av KS för remiss till de i kommunalfullmäktige
representerade politiska partier samt de kommunala nämnderna för yttrande
senast den 2018-01-31.
Yttranden har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden,
PRO:s samrådsgrupp, Centerpartiet och Feministiskt initiativ.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-23, § 80, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kostpolicy för perioden
2017-2022 samt måltidsriktlinjer till kostpolicy för perioden 2017-2022 antas att
gälla i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen fattade 2018-06-04, § 140 följande beslut: 1. Dokumentet
förändras på följande sätt: Ändringsyrkande: s 7, under rubriken ”Hållbar”:
”Livsmedel som på något sätt påverkats av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte
ska aldrig användas”.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-06-04, § 140, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1. Kostpolicy för perioden 2017-2022 samt måltidsriktlinjer till
kostpolicy för perioden 2017-2022 antas att gälla i Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 140
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-23, § 80
Ny Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för perioden 2017 - 2022 samt bilaga
Måltidsriktlinjer till kostpolicy för perioden 2017 -2022.

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Olof Röstin (M), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjdh (M), Ida
Andersson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Kostpolicy för perioden 2017-2022
samt måltidsriktlinjer till kostpolicy för perioden 2017-2022 antas att gälla i
Svalövs kommun.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Skickas till samtliga berörda nämnder
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE)
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Dnr KS 155-2018, SBN 160-2018

§ 107 Dagvattenplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens föreslag till dagvattenplan antas.

Sammanfattning av ärendet
Denna dagvattenplan har tagits fram av NSVA, Svalövs kommun och
Söderåsens miljöförbund. Syftet med dagvattenplanen är att utgöra ett operativt
dokument för både NSVA och kommunen samt presentera en långsiktig plan
för dagvattenhantering. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra
förutsättningar för att dagvattenledningsnätet ska klara av att ta hand om ett 10årsregn i befintliga områden samt 20-årsregn i nybyggda områden enligt
Svenskt vattens branschpraxis. Planen har arbetats fram utifrån den
dagvattenpolicy som kommunfullmäktige antog 2013-03-25.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-04-24, § 56, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreslagen dagvattenplan
antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 142, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Föreslagen dagvattenplan antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 142
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-24, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse
Dagvattenplan för Svalöv kommun
Bilagor 1-3

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD),
Lennart Pettersson (C) och Charlotta Eldh (MP): Kommunstyrelsens föreslag till
dagvattenplan antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, MNVR)
NSVA (kundservice@nsva.se)
SMFO (info@smfo.se)

Justerare
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Dnr KS 162-2018, SBN 196-2018

§ 108 Strategiskt markköp av del av Billeberga 12:1
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förvärv av del av Billeberga 12:1 för en köpeskilling om 450 000 kr/ha,
godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala
markreserven.
2. Medel motsvarande 5 450 000 kronor avsätts av KF för förvärvet av del
av Billeberga 12:1, inklusive lagfartskostnad samt erforderlig
fastighetsbildning.
3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna
köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Del av Billeberga 12:1 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 handelsområde
med dess viktiga läge utmed väg 17. Detta medför att det finns förväntningar på
marken om ändrad markanvändning.
NAI Svefa gjorde 2017-08-31 ett värdeutlåtande för Billeberga 12:1 m.fl. Det nu
aktuella området på Billeberga 12:1 är grannfastighet till det värderade
markområdet. Markområdena skiljer sig åt genom att viss del av området som
NAI Svefa värderade har en befintlig detaljplan. De delarna i värdeutlåtandet
som består av enbart jordbruksmark bedömer förvaltningen vara applicerbart på
det aktuella markområdet på Billeberga 12:1.
NAI Svefa skriver:
”I områden med bättre åkermark ligger priserna endast marginellt över vad som
anses vara ett rimligt värde för jordbruksmark i närområdet. Då bör man
emellertid ha i åtanke att i princip all tätortsnära jordbruksmark har ett viss
förväntningsvärde vilket påverkat prissättningen (även då marken avses
fortsätta nyttjas inom jordbruket).”
Genomsnittspriset för åkermark är enligt jordbruksverkets statistik 202 000
kr/ha (20,20 kr/kvm) för 2015. LRF anger ett värde på 343 000 kr/ha (34,30
kr/kvm) för 2016. NAI Svefa skriver att värdet av +9-jord bedöms 2017 till ca
375 000 kronor/ha 37,50 kr/kvm). I värderingen för Billeberga 12:1 m.fl. ges ett
riktvärde för jordbruksmarken på 45 kr/kvm, dvs 450 000 kr/ha. Förvaltningen
gör bedömningen att jordbruksverkets statistik ligger i underkant och riktvärdet
på 45 kr/kvm är applicerbart på det aktuella objektet.
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att marknadsvärdet för det
aktuella objektet uppgår till 450 000 kr/ha, totalt 5,31 miljoner kronor för 11,8
ha. Detta grundar sig på jordbruksmarkvärde med ett visst förväntningsvärde.
Marken, del av Billeberga 12:1, är idag utarrenderad med en intäkt på ca 52
000 kr/år. Arrendet kommer endast delvis att täcka kommunens kapitalkostnad
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för marken. Kommunen har rätt att efter år 2020 säga upp alternativt
omförhandla arrendeavtalet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-22, § 78, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga
12:1 för en köpeskilling om 450 000 kr/ha, godkänns. Köpet blir ett strategiskt
markförvärv för den kommunala markreserven. 2) Medel motsvarande 5 450
000 kronor avsätts av KF för förvärvet av del av Billeberga 12:1, inklusive
lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning. 3) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna köpehandlingar och andra
nödvändiga handlingar i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 144, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga 12:1 för en köpeskilling om 450
000 kr/ha, godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala
markreserven. 2) Medel motsvarande 5 450 000 kronor avsätts av KF för
förvärvet av del av Billeberga 12:1, inklusive lagfartskostnad samt erforderlig
fastighetsbildning. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att
underteckna köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 144
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-22, § 78
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till köpekontrakt

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och
Lennart Pettersson (C): 1. Förvärv av del av Billeberga 12:1 för en köpeskilling
om 450 000 kr/ha, godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den
kommunala markreserven. 2. Medel motsvarande 5 450 000 kronor avsätts av
KF för förvärvet av del av Billeberga 12:1, inklusive lagfartskostnad samt
erforderlig fastighetsbildning. 3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
bemyndigas att underteckna köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar i
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, JBN, AAN, MNVR)
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Dnr KS 161-2018, SBN 25-2018

§ 109 Laddstolpar, strategi för utbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB SvalövsLokaler
och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för installation av
laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen
2. Strategin ska omfatta parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser
3. En politisk styrgrupp med företrädare för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler
ska utses. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter. Företrädare för
Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen
4. En tjänstemannagrupp med företrädare från kommunen, AB
Svalövbostäder och AB Svalövslokaler tillsätts för uppdraget, med
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg som sammankallande.
5. Förslag till strategi ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden senast
på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i december 2018.
6. Strategin skall omfatta även möjligheter för laddning och fastlåsning av
elcyklar och elmopeder.

Sammanfattning av ärendet
Antalet elbilar och elhybridbilar ökar och kommer att öka kraftigt de närmaste
åren. Kommunen med helägda dotterbolag behöver därför ta fram en strategi
över var och hur laddstolpar ska sättas upp på parkeringsplatser runt om i
kommunen, för att underlätta processen mot ett mer hållbart och samhälle och
för att stärka kommunens miljöprofil.
Behov av laddstolpar kan finnas vid flerbostadshus, vid kommunens
arbetsplatser, på allmänna parkeringar men även på privata parkeringar.
Eftersom det också byggs nya flerbostadshus med tillhörande parkeringar, är
det viktigt att förbereda för laddstolpar på dessa platser.
Utöver placering av stolpar, ska teknikval och betalningssystem beaktas, liksom
förslag på om kommunen ska investera i och/eller ansvara för laddstolparna
eller om privata företag ska göra det.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-05-22, § 75, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för
installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 2)
Strategin ska omfatta parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser. 3) En
politisk styrgrupp med företrädare för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler ska
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utses. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter. Företrädare för
Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen. 4) En tjänstemannagrupp
med företrädare från kommunen, AB Svalövbostäder och AB Svalövslokaler
tillsätts för uppdraget, med företrädare för AB SvalövsLokaler som
sammankallande. 5) Förslag till strategi ska redovisas för
samhällsbyggnadsnämnden senast på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i september 2018.
Kommunstyrelsen fattade 2018-06-04, § 143 följande beslut: 1. Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, utses Jan Zielinski (S)
(sammankallande), Andrej Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L) till
kommunstyrelsens representanter i styrgruppen.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-06-04, § 143, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1. Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för
installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 2.
Strategin ska omfatta parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser. 3. En
politisk styrgrupp med företrädare för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler ska
utses. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter. Företrädare för
Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen. 4. En tjänstemannagrupp
med företrädare från kommunen, AB Svalövbostäder och AB Svalövslokaler
tillsätts för uppdraget, med samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg som
sammankallande. 5. Förslag till strategi ska redovisas för
samhällsbyggnadsnämnden senast på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i december 2018.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-22, § 75
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson
(C), Ulla Wallin (S), Gunnar Bengtsson (S), Teddy Nilsson (SD): 1.
Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med AB SvalövsLokaler och AB
SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi för installation av laddstolpar för
el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 2. Strategin ska omfatta
parkeringsplatser ägda av både kommunen, AB SvalövsBostäder, AB
SvalövsLokaler och privata parkeringsplatser. 3. En politisk styrgrupp med
företrädare för Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler ska utses. Styrgruppen ska bestå av fem
ledamöter. Företrädare för Kommunstyrelsen är sammankallande för gruppen.
4. En tjänstemannagrupp med företrädare från kommunen, AB Svalövbostäder
och AB Svalövslokaler tillsätts för uppdraget, med samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg som sammankallande. 5. Förslag till strategi ska redovisas för
samhällsbyggnadsnämnden senast på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i december 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(29)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-18

Charlotta Eldh (C), Agneta Lenander (V) och Fredrik Jönsson (C):
Tilläggsyrkande: Strategin skall omfatta även möjligheter för laddning och
fastlåsning av elcyklar och elmopeder.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Jan Zielinskis m. fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jan Zielinskis m. fl. förslag mot Torbjörn Ekelunds förslag till
beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Jan Zielinskis m. fl.
förslag till beslut.
Därefter tar ordförande upp Charlotta Eldhs m. fl. tilläggsyrkande till beslut och
finner att fullmäktige antar det.
Beslutet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler
Jan Zielinski (S)
Andrej Nilsson (SD)
Torbjörn Ekelund (L)
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, MNVR)
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Dnr 123-2018

§ 110 Interpellation: Lagen om valfrihetssystem
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

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.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28, § 94.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 69.
Kommunfullmäktige beslutade också att interpellationen får ställas.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anneli Persson (S) har skrivit ett svar,
daterat 2018-05-30.

Beslutsunderlag
Svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande Anneli Persson (S), daterat
2018-05-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28, § 94
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 69
Interpellation från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-04-07
Protokollet ska skickas till:
Torbjörn Ekelund (L)
Anneli Persson (S)
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Dnr 169-2018

§ 111 Interpellation: Vatten och avlopp
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP) har lämnat in en interpellation till
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Lennart Pettersson (C) angående
vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Pettersson (C),
daterat 2018-06-11
Interpellation från Agneta Lenander (V) och Charlotta Eldh (MP), inkommen
2018-05-30
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)
Charlotta Eldh (MP)
Lennart Pettersson (C)
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Dnr KS 129-2017

§ 112 Motion, Utredning om Friskvårdspengen i Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls avseende punkterna 1) och 2).
2. Motionen anses besvarad avseende punkt 3).

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion i vilken bl. a.
följande framgår: Svalövs kommun erbjuder en friskvårdspeng till de anställda.
Denna peng har inte räknats upp på flera år. Inte heller har det genomförts
någon uppföljning av friskvårdspengens effekter för hälsan hos anställda. För
att veta effekterna i Svalövs kommun och även i ett större perspektiv, kan det
vara lämpligt att göra en omvärldsanalys och gärna inom, eller tillsammans med
familjen Helsingborg. En analys kan innehålla uppgifter om hur många som
använder sig av friskvårdsbidraget och de som inte gör det. Det kan faktiskt
vara så att andra åtgärder kan vara mer betydelsefulla när det gäller hälsa och
välmående hos anställda och då också för den gruppen som idag inte använder
sig av friskvårdspengen. Men tanke på de relativt höga sjuktalen, anser vi att
det är angeläget att vi som arbetsgivare fördjupar oss i frågan och då behöver
vi ett underlag att utgå från.
I motionen föreslås att:


En utredning om friskvårdspengens effekter inom kommunen utreds.



En omvärldsanalys genomförs.



Utredningen ska mynna ut i förslag om åtgärder, för att minska
sjukfrånvaron.

Kommunfullmäktige fattade 2017-04-24, § 73, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2017-05-12 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 om motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet fattade 2018-05-24, § 15, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande antas som personalutskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen bifalls avs punkterna 1) och 2). 2) Motionen anses
besvarad avs punkt 3).
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Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 146 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen bifalls avs punkterna 1) och 2). 2) Motionen anses besvarad
avs punkt 3).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 146
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 15
Förslag till yttrande från personalutskottets ordförande, daterat 2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2017-05-12
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-24, § 73
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C), inkommen 2017-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1. Motionen bifalls avseende punkterna 1) och 2). 2.
Motionen anses besvarad avseende punkt 3

Beslutsgång
Ordförande tas upp förslagen till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CHM, LELE)
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Dnr 287-2017

§ 113 Motion, anställning av personer med arbetshinder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut 2017-11-27, § 161.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in
en motion rörande anställning av personer med arbetshinder. I motionen
framgår bl. a. att centerpartiet anser att det finns en bredd i arbetsuppgifter
inom kommunen som borde göra det möjligt även för dem med arbetshinder, att
utföra arbete som skapar mervärde för dem själva, kommunen som
organisation och kommuninvånarna.
Centerpartiet efterfrågar en kartläggning av både möjligheter och behov, samt
även vad som kan eventuellt kan krävas i form av extra arbetsledning. Detta för
att få en ungefärlig uppfattning om de ekonomiska kostnaderna.
I motionen föreslås att:


Kommunen utreder förutsättningarna för anställning av personer med
arbetshinder med målet ett varaktigt antal anställda.

Kommunfullmäktige fattade 2017-09-25, § 133, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2017-11-01 motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 om motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet föreslog 2018-05-23, § 17, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161.
Kommunfullmäktige fattade då bl a följande beslut: Kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att leda och samordna genomförandet
arbetsmarknadsprojekt 2018 /…/. 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. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden,
byggnads- och räddningsnämnden, socialnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden att delta i arbetsmarknadsprojekt 2018 /…/.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 147 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut 2017-11-27, § 161.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 147
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 17
Förslag till yttrande över motionen från personalutskottets ordförande, daterat
2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-27, § 161
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2017-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 133
Motion från Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C)
inkommen 2017-09-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 161.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
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Dnr 397-2017

§ 114 Motion, likabehandling i en korruptionsfri miljö
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3).
2. Motionen bifalls avs punkterna 4) och 5).

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande likabehandling i en
korruptionsfri miljö.
I motionen föreslås att:


Kommunstyrelsen tar på sig ledartröjan i arbetet att ta fram ett nytt
regelverk som på ett effektivt sätt sätter stopp för korruption, nepotism,
ojämlikhet, övergrepp och trakasserier mot såväl anställda som boende
i Svalövs kommun.



Samtliga politiska organ uppdras att inkomma med förslag och
remissvar till kommunstyrelsen.



Kommunalt ägda företag uppdras att inkomma med förslag och
remissvar till kommunstyrelsen.



Svalövs kommun utbildar såväl politiker som tjänstemän i frågor som rör
likabehandling, korruption, trakasserier och övergrepp utifrån de
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar efter genomgånget arbete.



Kommunstyrelsen utreder om man kan inrätta en funktion som
förmedlar och kommunicerar visselblåsare i organisationen.

Kommunfullmäktige fattade 2018-01-29, § 9, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2018-03-15 motionen till
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet fattade 2018-05-23, § 16, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande antas som personalutskottets eget.
Vidare föreslog personalutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3). 2)
Motionen bifalls avs punkterna 4) och 5).
Kommunstyrelsen föreslog 2018-06-04, § 148 kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3). 2) Motionen bifalls avs
punkterna 4) och 5).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 148
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Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 16
Förslag till yttrande från personalutskottets ordförande, daterat 2018-05-14
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 9
Motion från Agneta Lenander (V) inkommen 2017-12-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1. Motionen avslås avs punkterna 1), 2) och 3).
Fredrik Jönsson (C), Agneta Lenander (V): 2. Motionen bifalls avs punkterna 4)
och 5).
Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): Bifall till
motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordförande ställer Fredrik Jönssons m. fl. förslag mot Torbjörn Ekelunds m. fl.
förslag till beslut och finner till att fullmäktige antar Fredrik Jönssons m. fl
förslag till beslut.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster och 12-nej röster finner ordförande att fullmäktige beslutat i
enlighet med Fredrik Jönssons m. fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
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Omröstningsbilaga 1
§ 114

Justerare

Motion, likabehandling i en korruptionsfri miljö

Ledamöter

Parti

Ja

Nej

1

Anette Hallberg

S

1

2

Teddy Nilsson

SD

3

Fredrik Jönsson

C

4

Olof Röstin

M

5

Afrim Goxhuli, tjg ers för K-E Kruse

S

1

6

Lennart Pettersson

C

1

7

Anneli Persson

S

1

8

Christer Jacobsson

SD

1

9

Ann Pettersson

M

10

Claes Hallberg, 1:e vice ordf

S

11

Torbjörn Ekelund

L

12

Eva Olofsson

C

13

Ingrid Ekström, 2:e vice ordf

SD

14

Charlotta Eldh

MP

1

15

Kerstin Nordstedt, tjg ers för Bedrija Halilovic

S

1

16

Christer Laurell, ordf

C

1

17

M

18

Anna Berg von Linde, tjg ers för C-O
Malmberg
Kim Hellström

19

Gunnar Bengtsson

S

20

Alexandra Borg

SD

21

Ida Andersson

C

1

22

Kerstin Nordstedt, tjg ers för U Wallin

S

1

23

Stefan Pettersson

M

24

Agneta Lenander

V

1

25

Krister Olsson

S

1

26

Anders Persson

SD

1

27

Sara Billquist Selberg

L

1

28

Marie Irbladh

C

1

29

Annie Karlsson

S

1

30

Angelie Fröjdh

M

31

J Håkan Andersson

C

1

32

Joaquina Sanchez-Campos, tjg ers för A
Svärd
SUMMA

S

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

SD

1
1
1

1

1

20

Utdragsbestyrkande

12

Avstår

Jävig

